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Trefniadau Gwerthuso a Gwella 

Diweddariad allweddol - Arholiadau Cyfnod Allweddol 4, 2019 

I: Gadeiryddion Craffu, Aelodau'r Cabinet, Cyfarwyddwyr Addysg, Prif 

Swyddogion Gweithredol, Rheolwyr Gyfarwyddwyr Consortia Addysg 

Rhanbarthol 

Annwyl Gydweithiwr 

Dyma neges gan Lywodraeth Cymru, CLlLC ac Estyn ynglŷn â sut i ymdrin â 

chanlyniadau Cyfnod Allweddol 4 nas gwiriwyd ym mis Awst a gweithredu’r mesurau 

perfformiad interim newydd. 

Gyda'n gilydd, rydym yn darparu ethos a rennir sy'n cefnogi ein taith ddiwygio 

uchelgeisiol, yn arbennig i helpu'r symudiad tuag at y trefniadau gwerthuso a gwella 

newydd. 

Fel yr ydych yn gwybod, rydym yn symud oddi wrth bwyslais anghymesur ar un neu 

ddau fesur perfformiad penodol.  Yn hytrach, fydd gennym ystod ehangach o 

ddangosyddion sy'n cyfleu cynnydd pob dysgwr yn well, y profiad dysgu cyfan a'n 

huchelgeisiau ar gyfer y cwricwlwm newydd. 

Ysgrifennodd Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg Llywodraeth Cymru at ysgolion ar 

18 Gorffennaf i nodi mwy o fanylion. 

Rydym yn edrych at ysgolion, awdurdodau lleol a rhanbarthau i roi sylw i fwriadau 

ehangach y polisi a’r cwricwlwm sy'n sail i'r newidiadau hyn a bod yn ymwybodol o'r 

angen i gynnig cwricwlwm eang a chytbwys i bob dysgwr. 
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Er mwyn hwyluso'r newid diwylliant sydd ei angen er mwyn creu'r amodau cywir ar 

gyfer llwyddiant, mae Llywodraeth Cymru, Estyn a CLlLC wedi cytuno ac wedi 

ymrwymo i brotocol newydd wrth symud fewn i'r mesurau interim.  

 

 

Mae’n wrth-gynhyrchiol i ysgolion i’w gael eu rhoi o dan pwysau anghymesur ar sail 

mesurau unigol. Nid yw o fudd i wella ysgolion ac mae perygl iddo danseilio'r newid 

parhaus mewn diwylliant yr ydym yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni. Rydym yn 

disgwyl i awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol gefnogi ysgolion i wneud 

penderfyniadau priodol am eu cwricwlwm er mwyn osgoi cyfyngu ar y dewis i 

ddysgwyr. 

 
Rydym yn gytun mai dyma'r dull cywir i'w ddilyn ac rydym yn eich cynghori'n gryf i 
ddefnyddio ystod eang o ddata a gwybodaeth heb eu cyfuno i'ch galluogi i gyflawni 
eich dyletswyddau wrth adrodd ar berfformiad ysgol. Bydd gwerthuso perfformiad 
ysgolion unigol yn hytrach na chynhyrchu data agregedig ar lefel awdurdod lleol yn 
fwy defnyddiol i gefnogi a herio ysgolion unigol gyda'u gwelliant. 
 
Mae canllawiau manwl ar y mesurau interim a'r newidiadau i'r dadansoddiadau a 
ddarperir ar gyfer ysgolion wedi'u cyhoeddi'n ddiweddar a gellir ddod o hyd iddynt 
yma: https://llyw.cymru/trefniadau-interim-perfformiad-ysgolion-yng-nghyfnod-
allweddol-4?_ga=2.10107061.1451718421.1563439483-1847110189.1559136804 
 
 

Mae copi o'r llythyr i ysgolion ynghlwm hefyd er gwybodaeth. 
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