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Canllawiau i gefnogi cynllunio gwella ysgol 
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi dyletswydd ar gyrff llywodraethu i ‘baratoi, monitro, adolygu a 
diwygio Cynllun Datblygu Ysgol yn statudol. 

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru [Dogfen ganllaw 155/2014 – Cynlluniau datblygu ysgol] yn 
amlinellu’r cylch llunio cynllun 
datblygu ysgol yn glir fel a 
ddangosir gyferbyn.

Mae’r canllawiau’n defnyddio’r 
term Cynllun Datblygu Ysgol. 
Mae canllawiau a dogfennaeth 
Consortiwm Canolbarth y De 
(CCD) yn defnyddio’r term Cynllun 
Gwella Ysgol (CGY) gan bod hwn yn 
datgan y dylai’r holl flaenoriaethau 
a gweithredoedd arwain at 
wella deilliannau dysgwyr. Er 
bod y rheoliadau yn adnabod 
nodweddion amrywiol y dylid eu 
cynnwys yn y cynllun, nid ydynt yn 
pennu fformat na diwyg ar gyfer y 
cynllun. 

Mae’r fformat amlinellol Cynllun 
Gwella Ysgol (tud. 7) a’r Rhestr 
Wirio Cynlluniau Gwella Ysgol CCD 
(tud. 8) yn darparu fframwaith 
sy’n mynd i’r afael â gofynion 
Llywodraeth Cymru.  Gall ysgolion 
benderfynu ar union ddiwyg y 
cynllun. Dylai ansawdd y cynllunio 
gael ei farnu o ran ei effaith ar 
wella deilliannau dysgwyr yn 
hytrach na swmp y manylion a geir 
ynddo. 

Nid oes angen cynllun gwario 
ar wahân o ran defnyddio’r grant erbyn hyn. Y Cynllun Gwella Ysgol unigol fydd prif ffocws her a 
chefnogaeth. Dylai defnydd o’r Grant Gwella Addysg (GGA) a’r Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) fod 
yn rhan annatod o gynllunio gwella’r ysgol.

Mae’r eirfa a’r cwestiynau cyffredin isod yn diffinio rhai termau er mwyn cefnogi cynllunio gwella 
effeithiol. Os bydd angen cyngor neu gyfarwyddyd pellach ar ysgolion o ran cynnwys a diwyg y cynllun 
neu’r broses gynllunio, bydd eu hymgynghorydd her yn gallu eu cefnogi gyda hynny.  

Gweledigaeth

Codi safonau a 
gwella deilliannau 

dysgwyr

Cam 4: Adolygu 
effaith

Cam 3: 
Gwneud 
gwellant/ 

gwelthredu

Cam 1: 
Hunanwerthuso

Cam 2:  
Cynllunio 
strategol

Cylch llunio cynllun datblygu ysgol
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Geirfa a diffiniadau 

Y Cylch Gwella Ysgol 

Cylch gweithgareddau’r ysgol er mwyn codi safonau a gwella 
deilliannau dysgwyr

Proses hunanarfarnu flynyddol ac amserlen ar gyfer hynny – cynllunio 
strategol – gweithredu cynlluniau – adolygu effaith.

Gweledigaeth
Yr ysgol rydym eisiau bod

Dyheadau a gwerthoedd yr ysgol, yng nghyd-destun amgylchiadau’r 
ysgol.

Blaenoriaeth

Beth sydd angen i ni ei wella? 

Amcanion sydd wedi’u diffinio’n glir y mae’r ysgol yn eu hadnabod fel 
rhai pwysig i’w cyflawni.  Bydd y rhain yng nghyd-destun gweledigaeth 
yr ysgol ac yn deillio o hunanarfarnu, blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol ac unrhyw argymhellion gan Estyn. 

Targedau Perfformiad 
Disgyblion 

Pa dargedau meintiol rydym eisiau i’n disgyblion eu cyflawni?  

Mae targedau’n gysylltiedig â pherfformiad ar y lefel ddisgwyliedig ac 
yn uwch na’r lefel ddisgwyliedig mewn mesurau perfformiad allweddol. 
Dylai’r targedau hyn fod yn gysylltiedig â’r cyflawniad a ddisgwylir gan 
ddisgyblion unigol a byddant yn cael eu cydgrynhoi ar gyfer y garfan 
gyfan a grwpiau penodol o ddisgyblion e.e. bechgyn/merched, prydau 
ysgol am ddim.

Meini prawf llwyddiant 

Sut rydym yn arfarnu effaith ein gwaith gwella?

Mae meini prawf llwyddiant yn cynnwys deilliannau meintiol (megis 
y targedau uchod) a deilliannau ansoddol a fydd yn nodi a yw’r 
gweithredoedd yn y cynllun wedi cael yr effaith a fwriedid.

Cerrig Milltir 

Mesurau ar gyfer olrhain ac arfarnu cynnydd tuag at y meini prawf 
llwyddiant diwedd blwyddyn 

Meini prawf llwyddiant ar gyfer blaenoriaeth wedi’u dadansoddi (yn 
dymhorol neu’n fwy aml). Yr hyn byddai’r ysgol yn disgwyl ei weld 
ar yr adegau hyn pa bai’r ysgol ar y trywydd iawn tuag at gyflawni’r 
targedau a’r meini prawf llwyddiant sydd wedi’u hadnabod ar gyfer 
y flaenoriaeth. Mae’r rhain yn bwysig o ran arfarnu cynnydd yn y 
flwyddyn gan arweinwyr a llywodraethwyr. 
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Cynllun Gweithredu

Beth wnawn ni er mwyn cyflawni ein blaenoriaethau a’n targedau?

Mae cynllun gweithredu’n amlinellu’n strategol sut mae’r ysgol yn 
bwriadu cyflawni blaenoriaeth a’i meini prawf llwyddiant cysylltiedig. 
Mae cynlluniau gwella ysgol, pwnc ac adrannau wedi’u ffurfio o nifer o 
gynlluniau gweithredu. Mae’r rhain yn nodi: 
• y gweithredoedd / gweithgareddau a wneir 
• effaith ddisgwyliedig y gweithredoedd hyn (a/neu’r newidiadau 

cadarnhaol y byddwn yn disgwyl eu gweld o ganlyniad i’r 
gweithredu) 

• pwy sy’n gyfrifol am y gweithgareddau, gydag amserlenni 
• yr adnoddau sydd eu hangen er mwyn gweithredu’r cynllun, ynghyd 

â chostau a’r ffynhonnell ariannu
• y trefniadau monitro – sut bydd yr ysgol yn gwirio bod y gweithredu 

ar y trywydd iawn ac yn cael ei roi ar waith yn unol â’r cynllun ac a 
oes angen unrhyw newidiadau 

• pryd a sut bydd cynnydd cyffredinol gyda’r cynllun gweithredu yn 
cael ei arfarnu yn ystod y flwyddyn 

Arfarnu

Pa effaith a gafwyd a beth rydym wedi’i ddysgu?  

Mae arfarnu’n cynnwys:   
• gwneud dyfarniadau proffesiynol am gynnydd tuag at fodloni’r 

deilliannau a ddisgwylid a amlinellir ym meini prawf y cynllun a’i 
gerrig milltir cysylltiedig;

• barnu effaith y gwelliannau ar safonau, darpariaeth neu 
arweinyddiaeth; 

• ystyried yr hyn sydd wedi cyfrannu at gyflawni’r deilliannau; 
• adnabod y rhesymau pam roedd rhai agweddau ar y cynllun yn llai 

llwyddiannus; a 
• thynnu ar y gwersi a ddysgwyd er mwyn hysbysu blaenoriaethau a 

thargedau’r dyfodol. 

Gweithio mewn 
Partneriaeth 

Mae’n rhaid i’r Cynllun Gwella Ysgol gynnwys manylion am sut bydd y 
corff llywodraethol yn gweithio gyda’r gymuned ehangach i gyflawni 
blaenoriaethau strategol yr ysgol.

Mae partneriaid a rhanddeiliaid yn cynnwys:
• disgyblion;
• rhieni;
• llywodraethwyr;
• ysgolion eraill, er enghraifft trwy’r GGYau, parau braenaru, hybiau a 

chydweithredu arall; 
• busnesau ac asiantaethau;
• y gymuned leol; ac 
• yr awdurdod lleol/CCD.
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Cynllunio Gwella Ysgol – Cwestiynau Cyffredin 

Ai Cynllun Datblygu 
Ysgol neu Gynllun 
Gwella Ysgol yw e? 

Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r term Cynllun Datblygu Ysgol 
ond caiff ysgolion ei alw’n Gynllun Gwella Ysgol. Mae canllawiau a 
dogfennaeth CCD yn defnyddio’r term Cynllun Gwella Ysgol gan bod hyn 
yn mynegi’n glir y dylai’r holl flaenoriaethau a gweithredoedd arwain at 
wella deilliannau dysgwyr. 

A oes angen cynllun 
ar wahân arnaf o 
ran defnyddio arian 
y Grant Gwella 
Addysg a’r Grant 
Amddifadedd 
Disgyblion?

Nac oes – dim ond un cynllun gwella strategol sydd ei angen ar ysgolion. 
Fodd bynnag, mae angen i ysgolion adnabod yn glir sut maen nhw’n 
defnyddio’r grantiau yn eu cynlluniau ac arfarnu effaith eu gwariant. 
Mae’r canllawiau CCD yn awgrymu crynodeb o wariant fel atodiad i’r 
cynllun.  

Pwy sy’n gyfrifol am 
baratoi’r Cynllun 
Gwella Ysgol? 

Dyletswydd y corff llywodraethol yw ‘paratoi, monitro, adolygu a diwygio’ 
CGY. Mae’r corff llywodraethol yn gyfrifol am gytuno a chymeradwyo’r 
cynllun. Wrth baratoi cynllun, mae’n rhaid i’r corff llywodraethol 
ymgynghori â’r pennaeth, staff yr ysgol, dysgwyr, rhieni/gofalwyr ac eraill 
sy’n rhan o fywyd a gwaith yr ysgol.

Beth sy’n digwydd i’r 
Cynllun Gwella Ysgol 
blaenorol? 

Dylai’r CGY gynnwys datganiad sy’n amlinellu i ba raddau mae targedau 
gwella ysgol y flwyddyn ysgol flaenorol wedi cael eu bodloni. Os nad 
yw targedau wedi cael eu bodloni, rhaid cynnwys datganiad cryno sy’n 
esbonio hynny ac unrhyw camau gweithredu er mwyn cywiro hyn.

Pa gyfnod o amser 
mae Cynllun 
Gwella Ysgol yn ei 
rychwantu?  

Bydd y CGY yn dilyn cylch y flwyddyn academaidd (er bydd yr ariannu 
grant cysylltiedig dros y flwyddyn ariannol). Dylai’r CGY gwmpasu 3 
blynedd: Bydd Blwyddyn 1 yn cynnwys blaenoriaethau, targedau a 
strategaethau manwl. Bydd Blwyddyn 2 a 3 yn cynnwys blaenoriaethau 
lefel uchel a thargedau. Mae angen i’r CGY weithredu fel cynllun treigl 3 
blynedd.

Pa mor hir dylai’r 
cynllun fod? 

Mae angen i’r cynllun gynnwys digon o fanylion er mwyn llywio holl 
gynllunio gwella strategol yn yr ysgol.  Yr ysgol sy’n pennu nifer y 
blaenoriaethau. Dylai ansawdd cynllunio gael ei farnu o ran ei effaith ar 
wella a deilliannau dysgu yn hytrach na swmp y manylion sydd ynddo.  
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A oes rhaid i’r 
CGY gynnwys 
blaenoriaethau o ran 
llythrennedd, rhifedd 
a chau’r blwch?

Oes, dylai blaenoriaethau gynnwys llythrennedd, rhifedd a lleihau effaith 
tlodi ar gyrhaeddiad addysgol.

Fodd bynnag, bydd ysgolion unigol yn pennu ffocws penodol eu cynllunio 
yn y meysydd hyn er mwyn diogelu gwelliant ynghyd ag unrhyw 
flaenoriaethau eraill a nodir gan yr ysgol.

A ddylai’r CGY 
ganolbwyntio ar 
feysydd o wendid yn 
unig?  

Bydd angen i’r ysgol flaenoriaethu’r agweddau hynny lle mae’r angen 
mwyaf. Fodd bynnag, gall cynllunio gefnogi proses ar gyfer adnabod 
cryfderau hefyd, adeiladu ar y rhain a datblygu a rhannu arfer orau, a 
hynny yn yr ysgol a’r tu hwnt. Prawf allweddol yr holl gynlluniau yw’r 
effaith maen nhw’n ei chael ar wella deilliannau disgyblion. 

A oes angen Cynllun 
Gweithredu Ôl-
Arolygiad (CGOA) ar 
ysgolion sydd mewn 
categori Estyn?  

Nid oes angen CGOA ar wahân. Bwriedir i’r CGY fod yn ffocws unigol 
cynllunio, cefnogaeth a her. Yn dilyn arolygiad, bydd angen i ysgol 
ddangos ei fod yn mynd i’r afael ag argymhellion yr arolygiad yn briodol.  
Bydd arweinwyr yr ysgol yn pennu sut i fodloni’r gofyniad hwn orau ac i 
ba raddau bydd angen diwygio CGY presennol ar gyfer cynllunio mewn 
ymateb i arolygiad.   Mae angen i ysgolion mewn categori arolygu dilynol 
(gwelliant sylweddol a mesurau arbennig) gyflwyno cynllun gweithredu 
mewn ymateb i argymhellion yr arolygiad. Nid oes rheswm pam na 
ddylai’r cynllun gweithredu hwn fod yn rhan annatod o’r CGY. 

Sut mae 
ymgynghorwyr her yn 
cael eu cynnwys yn y 
broses? 

Bydd ymgynghorydd her yr ysgol yn gallu rhoi cyngor ar y broses, y 
fformat a’r cynnwys. Bydd y CGY yn hysbysu ymgysylltiad ymgynghorwyr 
her wrth herio a chefnogi ysgolion ac wrth adnabod a gweithredu’r 
camau gwella sydd eu hangen. 

Pwy sydd angen 
gweld yr adroddiad? 

Dylai’r CGY gael ei gyflwyno i CCD o fis Gorffennaf 2015 ymlaen. Mewn 
amgylchiadau eithriadol, gellir cyflwyno’r CGY erbyn 18fed Medi 2015 
fan hwyraf. Unwaith caiff ei baratoi neu ei ddiwygio’n ffurfiol, mae 
angen i’r corff llywodraethol ddarparu copi o’r CGY i bob aelod o’r corff 
llywodraethol a staff yr ysgol. Mae’n rhaid i lywodraethwyr sicrhau bod 
crynodeb o’r CGY ar gael  trwy Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr yr 
Ysgol. Bydd y crynodeb yn cynnwys blaenoriaethau lefel uchel, targedau a 
gweithredoedd ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol. 

Beth yw ystyr 
gweithio gyda’r 
‘gymuned ehangach?’ 

Mae’n rhaid i’r CGY gynnwys manylion am sut bydd y corff llywodraethol 
yn gweithio gyda’r gymuned ehangach (e.e. rhieni/gofalwyr, preswylwyr 
lleol, asiantaethau a busnesau, yr ALl/CCD) wrth geisio cyflawni 
blaenoriaethau gwella’r ysgol. Mae hyn yn cynnwys gwaith yr ysgol gydag 
ysgolion eraill trwy, er enghraifft, y GGYau, parau braenaru, hybiau a 
chydweithrediad arall.
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Fformat amlinellol Cynllun Gwella Ysgol
Tudalen flaen i gynnwys crynodeb pwyntiau bwled o flaenoriaethau 

gwella’r ysgol 

Mynegai

Crynodeb o dargedau gwella ysgol (data perfformiad allweddol) a cherrig 
milltir tymhorol ar gyfer olrhain cynnydd yn erbyn y targedau

Crynodeb o flaenoriaethau am 3 blynedd (blaenoriaethau lefel uchel, 
gweithredoedd a thargedau y gellir eu cynnwys yn Adroddiad Blynyddol 

Llywodraethwyr yr Ysgol)

Beth sy’n hysbysu’r CGY? 

Y cynlluniau gweithredu unigol 

e.e. pob blaenoriaeth i gynnwys y meini prawf llwyddiant a chamau gweithredu. Ar gyfer pob 
gweithrediad: Pwy? Pryd? Beth yw’r gost? Beth yw’r effaith a ddisgwylir? Sut caiff ei fonitro? 

Gweledigaeth yr 
ysgol

Blaenoriaeth 1

Blaenoriaethau 
cenedlaethol / lleol

Blaenoriaeth 2

Canfyddiadau 
hunanarfarnu

Blaenoriaeth 3

Unrhyw 
argymhellion Estyn 

Blaenoriaeth 4 

Adolygu cynnydd o’r 
CGY blaenorol 

Unrhyw dasgau a 
gweithgareddau 

gwella ychwanegol

Cyd-destun yr ysgol (cryno) Proses/cylch gwella ysgol 

Atodiadau
1. Targedau a meincnodau ysgol gyfan – pob grŵp o ddisgyblion (rhyw, prydau ysgol am ddim ac ati) 
2. Monitro, arfarnu ac adolygu – trefniadau ac amserlen – gan gynnwys corff llywodraethol yn monitro 

ac adolygu 
3. Manylion y strwythur staff a rolau/cyfrifoldebau a her a chefnogaeth allanol allweddol 
4. Crynodeb o ddyrannu cyllid ysgol gan gynnwys GGA a GAD 
5. Crynodeb o sut mae’r ysgol yn bwriadu datblygu’r holl staff (arweinyddiaeth, addysgu, eraill) 
6. Crynodeb o gynigion partneriaeth er mwyn ymgysylltu â’r gymuned ehangach, gan gynnwys gwaith 

gydag ysgolion eraill drwy, er enghraifft, y GGYau, parau braenaru, hybiau a chydweithrediad arall. 
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Rhestr wirio Cynllun Gwella Ysgol (CGY) 
Dylai’r CGY fod yr unig ddogfen gynllunio strategol sy’n gyrru pob agwedd ar welliant yn yr ysgol ac yn 
gyfeirbwynt unigol ar gyfer yr holl wybodaeth allweddol a data sy’n berthnasol i’r broses gwella ysgol.

Gellir ei ddatblygu a’i gyflwyno i CCD o ddechrau mis Gorffennaf ymlaen ac erbyn 18fed Medi fan 
hwyraf. Mae’r canlynol yn rhestr wirio o nodweddion allweddol CGY effeithiol sydd hefyd yn bodloni 
gofynion rheoliadau Llywodraeth Cymru (Medi 2015): 

Nodweddion Penn. CLl YH

Cyd-destun yr ysgol (cryno) 

Beth sy’n hysbysu’r 
CGY?

Gweledigaeth yr Ysgol

Blaenoriaethau Cenedlaethol/Lleol 

Adolygu cynnydd gyda’r CGY blaenorol 

Canfyddiadau hunanarfarnu

Unrhyw argymhellion Estyn
Targedau perfformiad disgyblion – lefel ddisgwyliedig ac yn uwch na’r lefel ddisgwyliedig a 
dadansoddiad ar gyfer grwpiau o ddisgyblion (e.e. prydau ysgol am ddim, rhyw) a phresenoldeb. 
Dylai pob targed fodloni’r rhai a gytunwyd â CCD

Cerrig milltir tymhorol er mwyn olrhain cynnydd yn erbyn targedau perfformiad disgyblion

Crynodeb o flaenoriaethau allweddol am y  3 blynedd nesaf – yn gysylltiedig â’r meysydd a nodir 
uchod ac yn canolbwyntio’n glir ar wella safonau

Cynlluniau Gweithredu 
ar gyfer pob maes 
blaenoriaeth/amcan 
sy’n cynnwys

Ffocws y gwelliant 

Y meini prawf llwyddiant (meintiol a/neu ansoddol) ar gyfer y 
flaenoriaeth a cherrig milltir perthnasol 

Pwy fydd yn arwain ar y flaenoriaeth a’r llywodraethwr arweiniol 

Trefniant strategol gweithgareddau/gweithredoedd

Yr effaith ddisgwyliedig a/neu feini prawf llwyddiant y broses 

Cyfrifoldebau dros weithredoedd unigol 

Adnoddau a chostau a ffynhonnell ariannu berthnasol 

Amserlen i gwblhau’r gweithredoedd 

Trefniadau monitro (a ffynhonnell y dystiolaeth) 

Cynnydd gyda’r gweithredu (e.e. statws Coch, Ambr, Gwyrdd presennol) 

Cyfleoedd i arfarnu cynnydd ar adegau yn erbyn y cerrig milltir 

Trefniadau Monitro, Arfarnu ac Adolygu (MAA) ac amserlen yn amlinellu’n union sut bydd 
arweinwyr (gan gynnwys llywodraethwyr) yn monitro ac yn olrhain cynnydd yn erbyn y 
gweithredoedd a’r meini prawf llwyddiant 
Crynodeb o sut bydd cyllideb yr ysgol yn cael ei defnyddio i gefnogi’r CGY (gan gynnwys dyrannu’r 
GGA, GAD a grantiau eraill) 

Strwythur staff ysgol gyfan gyda rolau a chyfrifoldebau 

Crynodeb o sut mae’r ysgol yn bwriadu datblygu ei staff (arwain, addysgu, eraill) 

Gweithio mewn partneriaeth (ysgolion eraill, cymuned leol a phartneriaid eraill) 

Mae gan yr holl staff a llywodraethwyr gopi ac maen nhw’n ymwybodol o’r cynnwys 

Mae’r corff llywodraethol wedi cytuno ar y cynllun ac mae prosesau/amserlenni clir ar waith er 
mwyn monitro ac adolygu cynnydd gyda’r cynllun 


