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Atodiad 1: Y Cynllun Gweithredu – Cyflawni Targedau Cenedlaethol yn yr Awdurdod Lleol 

  

Rhan 1: Eich gweledigaeth a'ch nod ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg 

 

(dim mwy na 500 o eiriau)  
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg  (WESP) - ADRAN 1 Y weledigaeth a'r nod ar gyfer addysg cyfrwng 
Cymraeg 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn cydnabod bod iaith a diwylliant yn elfennau hanfodol o hunaniaeth 
unigolyn ac felly mae'n ymrwymedig i hyrwyddo a dathlu'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru mewn modd rhagweithiol a 
chynhwysol.  Mae ein Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (WESP) 2014-2017 yn disgrifio sut rydym yn bwriadu cefnogi 
a datblygu ymhellach addysg Gymraeg mewn ysgolion ac yn y gymuned ehangach a sut rydym yn cynllunio ar gyfer twf yn y 
dyfodol.  
 
Mae'r WESP yn manylu ar sut byddwn yn sicrhau datblygiad ymhellach yn y cyfnod Ebrill 2014-Mawrth 2017 ac mae'n 
adlewyrchu'r cyngor a'r arweiniad a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i bob awdurdod lleol ers 2012. Mae’r cyngor yn 
ymrwymiedig i hyrwyddo twf y Gymraeg mewn ysgolion a gweithredu’n rhagweithiol, i’r diben hwn. 
 
Cefndir ieithyddol 

 
Mae proffil presennol yr iaith Gymraeg yng Nghastell-nedd Port Talbot yn sylfaen gadarn ar gyfer twf a datblygiad yn y dyfodol. 
Ganwyd bron 90% o boblogaeth y fwrdeistref sirol yng Nghymru ac mae 15.3% o'r rhain yn gallu siarad Cymraeg o'i gymharu â 
19% o boblogaeth Cymru gyfan. Dyma'r nawfed ganran uchaf ymysg awdurdodau lleol yng Nghymru.   
Mae canran y siaradwyr Cymraeg yn parhau'n uchel (dros 50%) yng nghymunedau Brynaman Isaf, Gwauncaegurwen a 
Chwmllynfell. Serch hynny, mae ymchwil yn datgelu bod yr iaith yn colli tir fel iaith fyw'r gymuned yn yr ardaloedd hyn sy'n rhan 
o ardal drawsffiniol fwyaf, o arwyddocâd ieithyddol arbennig.  
 

Mae WESP diwygiedig Castell-nedd Port Talbot ar gyfer 2014-2017 yn cynnwys camau gweithredu a thargedau ymyrryd 
penodol a fydd yn cryfhau'r iaith Gymraeg yn y 'cadarnleoedd' pwysig hyn, yn ogystal â sicrhau bod y galw am addysg Gymraeg 
yn cael ei ddiwallu mewn rhannau eraill o'r fwrdeistref sirol. 
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Mae uchelgeisiau a blaenoriaethau'r awdurdod lleol ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg ac addysg Gymraeg wedi'u hymgorffori 
yn saith deilliant y WESP. Mae'r rhain yn cydweddu â'n Cynllun Gwella Strategol 2012-2015, y Rhaglen Strategol Gwella 
Ysgolion, dogfen Llywodraeth Cymru, Gwella Ysgolion: Codi Safonau mewn Ysgolion a'i Rhaglen Lythrennedd Genedlaethol a 
Chôd Trefniadaeth Ysgolion (2013) Llywodraeth Cymru. 
Dyma ein targedau craidd ar gyfer Deilliannau 1 - 7: 
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DEILLIANT 1: Mwy o blant saith oed yn cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg 

Byddwn yn cynyddu'r ganran bresennol o ddisgyblion Bl2 sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg o 18% i 20% o'r garfan 

gyfan erbyn 2015/17. Felly, ni fyddwn yn cyflawni targed Llywodraeth Cymru ar gyfer y deilliant hwn erbyn 2015.  Blaengynllunio i 

ymateb i heriau Deilliant 1 fydd ein blaenoriaeth yn ystod y cyfnod 2014-2017 ac mae'r Cynllun Gweithredu yn manylu ar hyn.  

DEILLIANT 2 Mwy o ddysgwyr yn parhau i wella'u sgiliau ieithyddol wrth drosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd. 

Rydym wedi pennu targed trosglwyddo rhwng Bl6 a Bl7 o 90% (carfan cyfrwng Cymraeg Bl6) erbyn 2017. Y ganran bresennol yw 

75.2% ym Medi 2012, yn esgyn i 85.2% ym Medi 2013 a chynnydd graddol i 90% yn ystod y dair mlynedd nesaf. Rydym hefyd wedi 

pennu targed rhwng 12% a 15% (fel canran o garfan gyfan Bl6) sy'n parhau i wella'u sgiliau ieithyddol wrth drosglwyddo i'r ysgol 

uwchradd.  Ceir manylion am y cynnydd a gyflawnwyd hyd yn hyn yn y Cynllun Gweithredu.     

DEILLIANT 3: Mwy o ddysgwyr 14-16 oed yn astudio am gymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg 

Byddwn yn parhau i adolygu'r ddarpariaeth gwricwlaidd a’r polisi iaith yn CA4. 

DEILLIANT 4: Mwy o ddysgwyr 16-19 oed yn astudio pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol, y coleg a thrwy ddysgu sy’n 

seiliedig ar waith. 

Byddwn yn sicrhau bod o leiaf 90% o gwricwlwm CA5 yn cael ei gyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg - ac eithrio ar gyfer y rhai sy'n 

astudio Safon Uwch Gwyddoniaeth a Seicoleg - erbyn 2016. 

DEILLIANT 5: Mwy o ddysgwyr â sgiliau uwch yn y Gymraeg 

Byddwn yn sicrhau bod pob ysgol yn parhau i bennu targedau realistig o ran gwella cyrhaeddiad mewn Cymraeg a Chymraeg Ail 

Iaith er mwyn sicrhau gwell deilliannau i ddisgyblion - fel yr amlinellwyd yn ein Cynllun Gwella Strategol 2012-2015. 

DEILLIANT 6: Darpariaeth cyfrwng Cymraeg i ddysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) 

Mae cynnydd yn y maes hwn wedi bod yn anfoddhaol. Byddwn yn sefydlu gweithgor i ddadansoddi'r data cyfredol sydd ar gael a 

llunio cynllun gweithredu erbyn mis Mai 2014. 

DEILLIANT 7: Cynllunio'r gweithlu a datblygiad proffesiynol parhaus 

Byddwn yn sicrhau bod ysgolion yn parhau i gynllunio'n strategol ar gyfer datblygu staff a'u bod yn llunio cynlluniau gwario cadarn 

sy'n seiliedig ar ddadansoddiad systematig o'r anghenion.  



   

5 
 

Rhan 2: Y Cynllun Gweithredu 

 

Deilliant 1: Mwy o blant saith oed yn cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg 

Dylech hefyd gwblhau Atodiad 3 

A. Amcan B. Perfformiad presennol  

(Cwestiynau i'w hateb) 

C. Targedau Ch. Cynnydd  

Cynyddu nifer y plant 
saith oed sy'n cael eu 
haddysgu trwy 
gyfrwng y Gymraeg  

 

Mae nifer y disgyblion 7 oed sy'n cael eu haddysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg wedi cynyddu o 246 ym mis Mai 2011 i 
263 ym mis Mai 2013. Mae hyn yn cynrychioli 18% o garfan 
gyfan blwyddyn 2. Ar hyn o bryd, (10-10-2013), mae 279 yng 
ngharfan blwyddyn 2, sef 19% o ddisgyblion CNPT. Mae 
amcanestyniad yr awdurdod lleol yn awgrymu y bydd 300 o 
blant saith oed yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
erbyn mis Medi 2017, sef bron 20% o'r garfan. (Gweler 
atodiad 1 terfynol) 
Ni fyddwn yn gallu cyflawni targed Llywodraeth Cymru ar 
gyfer y Deilliant hwn, sef 25% erbyn 2015. Er mwyn cyflawni'r 
targed 25%, bydd angen i'r garfan cyfrwng Cymraeg gynnwys 
375 o ddisgyblion yn 2015, o'i chymharu â charfan Bl2 gyfan 
o 1500 o ddisgyblion.  
Amlinellir ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol yng Ngholofn C.  
Mae'r ddarpariaeth addysg gynradd bresennol drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn cael ei hadolygu fel rhan o Raglen Strategol 
Gwella Ysgolion y Cyngor (RhSGY).  
 
   
Mae pob ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn cynnig 
darpariaeth feithrin ac mae cyfraddau trosglwyddo i 
ddosbarthiadau derbyn yn gyson uchel (dros 99%). 
Mae gan yr awdurdod lleol gyfrifoldeb llawn am dderbyniadau 

Dadansoddi 
canlyniadau ein 
harolygon rhieni a 
llunio cynlluniau 
gweithredu priodol i 
ddarparu ar gyfer galw 
sydd heb ei fodloni 
erbyn mis Mawrth 
2014 

Parhau i graffu ar 
amrywiaeth o ddata er 
mwyn olrhain unrhyw 
gynnydd o ran lleoedd 
dros ben/mannau lle 
ceir pwysau yn y 
sector cyfrwng 
Cymraeg. 

Adnabod yn union, ble 
mae’r galw mwyaf ac 
ymgorffori’r angen i 
Gynlluniau Strategol 
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ysgolion ac mae'n monitro'r galw am leoedd cyfrwng Cymraeg 
fel y gellir gwneud cynlluniau tymor byr a thymor hir ar gyfer 
darpariaeth yn y dyfodol. 
 
Mae'r awdurdod yn cydymffurfio â gofynion Mesur Teithio gan 
Ddysgwyr (Cymru) 2008 drwy arfer y disgresiwn a gynhwysir 
yn y mesur i barhau i ddarparu cludiant o'r cartref i'r ysgol am 
ddim i ysgolion cyfrwng Cymraeg i'r disgyblion hynny sy'n 
bodloni'r meini prawf cymhwyso statudol.   

Gwella ysgolion y 
cyngor. 

Mesur y galw am 
ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg yn flynyddol, 
yn nhymor yr Hydref. 

 

 

Mabwysiadu prosesau 
systematig ar gyfer 
mesur y galw am ofal 
plant cyfrwng 
Cymraeg a 
darpariaeth addysgol 
cyfrwng Cymraeg 
statudol. Gweithredu'n 
brydlon ar 
ganfyddiadau arolygon 
rhieni.  

 

Mae dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i ddarparu 
gwybodaeth i rieni am yr ystod lawn o ddarpariaeth gofal plant 
sydd ar gael. Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn cael ei 
hyrwyddo mewn partneriaeth â Mudiad Ysgolion Meithrin sy'n 
cyfrannu at sioeau teithiol ar ofal plant a digwyddiadau rhannu 
gwybodaeth eraill.   
Cynhaliwyd arolwg o alw gan rieni am addysg cyfrwng 
Cymraeg ym mis Hydref 2013 - gan ganolbwyntio ar rieni 
plant rhwng 0 a 3 oed. Darparwyd manylion am ein llinell 
gymorth ar gyfer gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn y 
llythyr a anfonwyd gyda'r arolwg. Cynhaliwyd Asesiad o 
Ddigonolrwydd Gofal Plant hefyd ym mis Hydref 2013. 
Cyflwynir canlyniadau'r arolygon hyn i Fforwm WESP a 
rhanddeiliaid perthnasol eraill erbyn 15 Chwefror 2014. Caiff 
cynllun gweithredu ei lunio i fynd i'r afael ag unrhyw alw heb 
ei fodloni a nodir yn yr arolygon hyn. Bydd yr arolwg hwn, fel 
rhan o gronfa ddata ehangach o wybodaeth am y galw am 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, yn parhau i ddarparu llinell 
sylfaen cadarn wrth gynllunio darpariaeth yn y dyfodol. 
 

 

Caiff cynllun 
gweithredu ei lunio 
erbyn diwedd mis Ebrill 
2014 ar ôl 
dadansoddi'r asesiad.  

Mesurir y galw’n unol a 
chanllawiau penodol 
LlC h.y. defnyddio ffurf 
archwilio rheoliadau 
gweinidogion Cymru.  
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Bydd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn sicrhau bod 
addysg cyfrwng Cymraeg yn datblygu ymhellach, yn y 
cadarnleoedd yng ngogledd y fwrdeistref sirol ac yn yr 
ardaloedd mwy poblog yn y de.  
 

 

 

 

 

Ysgolion i agor Medi 
2016 - 2018 

 

Gweler uchod. 

 

 

Sicrhau bod cynigion 
ar gyfer Ysgolion yr 
21ain ganrif yn 
ystyried addysg 
cyfrwng Cymraeg yn 
llawn.   

Mae cynigion Castell-nedd Port Talbot yn cynnwys: 

- sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg 11-16 oed yn ne'r fwrdeistref 
sirol. Mae'r opsiynau eraill y gellir eu hystyried yn cynnwys: 

3 – 16 oed, 3 – 18 oed, 11-18 oed 

Bydd y datblygiad hwn yn ateb pryderon sylweddol rhieni 
ynglŷn ag amserau teithio i YG Ystalyfera wrth ystyried dewis 
addysg gynradd drwy gyfrwng y Gymraeg. 

- ailfodelu YG Ystalyfera i fod yn gampws dysgu 3-18 oed. 

Gobeithiwn y bydd y datblygiad hwn yn mynd i'r afael â'r 
tueddiad i adael darpariaeth cyfrwng Cymraeg erbyn diwedd 

Ysgolion i agor Medi 
2016 - 2018 
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Cyfnod Allweddol 2 - y manylir arno yn Neilliant 2 y WESP 

- adleoli Ysgol GG y Wern i'r Campws Dysgu 3-18 oed 

Bydd y datblygiad hwn hefyd yn mynd i'r afael â'r tueddiad i 
adael darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 2. 

Sicrhau gweithio 
cydweithredol drwy 
gonsortia.   

 

Rydym wedi cynnal trafodaethau â Dinas a Sir Abertawe a 
Chyngor Sir Powys ynglŷn â'n RhSGY. Ein nod yw ffurfioli'r 
ddarpariaeth o 130 o leoedd cyfrwng Cymraeg ar gyfer 
disgyblion o Bowys yn Ysgol Gyfun Ystalyfera yn 2013/14  

 

I'w gyflawni erbyn Awst 
2014 

 

Cynyddu'r gallu i 
fanteisio ar 
ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg trwy 
gynlluniau addysg 
trochi a chanolfannau i 
hwyrddyfodiaid.   

Bu'n rhaid cau'r Ganolfan Trochi Iaith rhwng mis Ebrill a mis 
Medi 2013 oherwydd anawsterau penodi athro â'r 
cymwysterau addas i gyflwyno'r cyrsiau iaith. Penodwyd athro 
i ddechrau ym mis Medi 2013. Nodwyd targed o 8 disgybl ar 
gyfer y tymor presennol (Medi-Rhagfyr 2013). Mae'r 
disgyblion hyn yn derbyn cefnogaeth iaith yn eu hysgolion 
arferol ar hyn o bryd. Yn dilyn ymgynghoriad ac ymddeoliad 
arfaethedig, penderfynwyd cynllunio i apwyntio Eirolwr/wraig y 
Gymraeg o Fedi 2014 ymlaen i ddarparu ar gyfer 
hwyrddyfodiaid, yn hytrach na chynnal canolfan statig a 
chostus. 

Parhau i ystyried y 
ffordd orau o darparu'r 
gwasanaeth hwn.  

PENTAN i weithio 
gyda'r ALl i sicrhau 
gwerth am arian. 

 

Sefydlu Fforwm 
Addysg Cyfrwng 
Cymraeg a chreu 
cysylltiadau â'r Cynllun 
Plant a Phobl Ifanc. 

Mae gan Raglen Strategol Gwella Ysgolion (RhSGY) y cyngor 
gyfrifoldeb cyffredinol am gynllunio a datblygu addysg cyfrwng 
Cymraeg, mewn partneriaeth ag amrywiaeth o randdeiliaid. 
Mae gweithdrefnau atebolrwydd cadarn a thrylwyr ar waith, yn 
lleol ac yn genedlaethol. Sefydlwyd Fforwm WESP i ddarparu 

Sefydlu'r Fforwm fel y 
bydd yn llywio WESP a 
Grant y Gymraeg 
mewn Addysg (WEG) 
y cyngor mewn modd 
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Sicrhau y rhoddir 
ystyriaeth i adnoddau 
a chyllid ar gyfer 
darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg y 
Blynyddoedd Cynnar.   

cyfeiriad strategol ar gyfer pob agwedd ar y WESP. 
Cynhaliwyd pedwar cyfarfod eisoes: 07/12/2012, 08/03/2013, 
09/09/2013 a 03/02/14. Mae'r Fforwm, dan gadeiryddiaeth 
aelod etholedig, yn cynrychioli amrywiaeth o randdeiliaid, gan 
gynnwys cynrychiolaeth o’r CPPI. Cytunwyd ar gylch 
gorchwyl y Fforwm.  

 

  

effeithiol a heriol. 

Ystyried cysylltu 
aelodau unigol â 
deilliannau penodol y 
WESP. 

 

 

Darparu gwybodaeth i 
rieni/ofalwyr  

 

Mae Mudiad Meithrin yn cynhyrchu taflenni gwybodaeth sy'n 
nodi manteision addysg cyfrwng Cymraeg ac mae'r Mudiad 
yn eu dosbarthu i rieni yn y cylchoedd meithrin a chylchoedd 
Ti a Fi. Mae Mudiad Meithrin hefyd yn cyfeirio a chyflwyno 
cyrsiau ieithyddol i rieni plant oedran cyn ysgol. 

Mae gwybodaeth am addysg cyfrwng Cymraeg, ar gyfer plant 
o bob oed, ar gael mewn llyfryn dwyieithog i rieni ac mae 
hefyd ar gael ar wefan y cyngor. Mae'r wybodaeth hon wedi 
cael ei diweddaru'n ddiweddar i gynnwys gwybodaeth am 
raglen bontio Bl6/7 i YGG Ystalyfera, y Ganolfan i 
Hwyrddyfodiaid a'r gefnogaeth sydd ar gael i ddisgyblion o 
gartrefi di-Gymraeg.   Nid ydym ar hyn o bryd yn darparu 
gwybodaeth am ddarpariaeth addysgol mewn awdurdodau 
eraill, oni bai bod cytundeb ffurfiol rhwng y partïon perthnasol. 

Parhau i weithio gydag 
eraill i gytuno ar 
strategaethau newydd 
i farchnata addysg 
cyfrwng Cymraeg e.e. 
ymgyrch diweddaraf 
LlC. 

 

Dadansoddi’r galw am 
addysg Gymraeg a 
chamau gweithredu yn 
sgil y dadansoddiad. 

Mae Uned Ddata’r ALl wedi mesur y galw ar gyfer addysg 
Gymraeg yn Nachwedd 2013 ac wedi dadansoddi’r 
ymatebion yn Mawrth 2014. Mae’r ALl yn y broses o ystyried 
y canfyddiadau er mwyn cynllunio ar gyfer darpariaeth yn y 

Sicrhau bod yr 
adolygiad nesaf o’r 
CSGA ym Mawrth 
2015 yn cynnwys 
crynodeb dadansoddol 
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dyfodol. o Fesur y Galw am 
addysg Gymraeg 
ynghyd a chamau i 
enghangu’r 
ddarpariaeth er mwyn 
ateb y galw. 
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Deilliant 2: Mwy o ddysgwyr yn parhau i wella eu sgiliau iaith wrth drosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd  

Dylech gwblhau Atodiadau 3/4 hefyd  

A. Amcan B. Y sefyllfa bresennol  

(Cwestiynau i'w hateb) 

C. Targedau Ch. Cynnydd  

Cynyddu canran y 
dysgwyr ym Mlwyddyn 
9 sy'n cael eu hasesu 
drwy'r Gymraeg (Iaith 
Gyntaf)   

Cafodd 10.3% o garfan Blwyddyn 9 eu hasesu drwy'r 
Gymraeg yn 2013 - yr un ganran ag yn 2012. Bydd hyn yn 
cynyddu i bron 12% (174 o ddisgyblion) yn 2015. Mae 
carfan cyfrwng Cymraeg o 174 o ddisgyblion ym Mlwyddyn 
9 yn cynrychioli 12.2% yn unig o'r garfan gyfan, sef 1427 yn 
2015. (Gweler Atodiad 2 terfynol). Felly, ni fyddwn yn 
cyflawni targed Llywodraeth Cymru, sef 19%, erbyn 2015. 
Nid yw'n canran ar gyfer 2015, sef 12%, yn cynnwys y 
disgyblion Bl6 o Bowys a fydd yn parhau i wella eu sgiliau 
iaith wrth drosglwyddo i Bl7 yn YGG Ystalyfera. Yn y 
gorffennol, mae tueddiadau cyffredinol o ran dilyniant 
ieithyddol rhwng CA2 a CA3, h.y. dilyniant o rai o ysgolion 
cynradd Cymraeg CNPT i Ysgol Gyfun Ystalyfera, wedi bod 
yn anfoddhaol. Serch hynny, o ganlyniad i brosiect a 
ariennir gan WEG, ceir tystiolaeth bellach fod nifer y 
disgyblion sy'n trosglwyddo i YGG Ystalyfera yn cynyddu - 
gweler y manylion isod. Gwerthusiad o gynllun y prosiect ar 
gael sy’n nodi’r llwyddiannau. 

Y ganran o ddisgyblion cyfrwng Cymraeg Bl6 a 
drosglwyddodd i addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg yn 
2013 oedd 73.4% (168/229). Y ganran yn 2012 oedd 70% 
(156/222) a'r ganran yn 2011 oedd 63.5% (141/222).  

Gweler hefyd Atodiad 3 am fanylion trosglwyddo i 
ddarpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. (y tu 

 

12%-15% o garfan Bl6 i 

barhau i wella'u sgiliau 

iaith wrth drosglwyddo i'r 

ysgol uwchradd  

Sicrhau ymwybyddiaeth 
cynharach gan rieni o’r 
dewis naturiol i barhau 
ag addysg cyfrwng 
Cymraeg. 

 

Parhau i dargedi 
ysgolion lle nad oes 
lefelau trosglwyddo 
uchel. 
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allan i'r sir) 

Rydym wedi pennu targed trosglwyddo heriol o 90% i'w 
gyflawni erbyn mis Medi 2017.  

Er mwyn cyflawni'r targed hwn, byddwn yn cyflwyno 
cais am ragor o arian gan y WEG ar gyfer 2014-2017 i 
sicrhau parhad y prosiect. 

Byddwn hefyd yn ymdrin â Deilliant 2 drwy ein cynigion 
RhSGY - fel yr amlinellir yn Neilliant 1. 

Targed trosglwyddo o 
90% ar gyfer Bl6/7 erbyn 
2017 

O ganlyniad i newid 
diffiniad yr 11 o ysgolion 
cynradd, hybu Ystalyfera 
fel dewis naturiol ar 
gychwyn gyrfa cynradd 
disgyblion yn hytrach 
nag ar ddiwedd eu gyrfa 
yn y sector cynradd. 

Datblygu trosglwyddo 
mwy effeithiol rhwng y 
ddarpariaeth nas 
cynhelir a ariennir i 
ddarpariaeth mewn 
ysgol a gynhelir rhwng 
Cyfnodau Allweddol 2 
a 3 a Chyfnodau 
Allweddol 3 a 4.    

Nid oes unrhyw leoliadau nas cynhelir a ariennir yng 
Nghastell-nedd Port Talbot.  
 
Dengys y tabl canrannau trosglwyddo (atodiad 2) nad yw’r 
darlun yn gwbl gadarn ar gyfer cychwyn mewn cylch 
meithrin cyfrwng Cymraeg a pharhau mewn lleoliad ysgol 
cyfrwng Cymraeg. Mae angen gweithio mewn partneriaeth 
gyda phenaethiaid, rhieni, swyddogion Mudiad Meithrin ac 
arweinwyr cylch i annog parhad a dilyniant ieithyddol, yn 
enwedig mewn lleoliadau o dan 100%. Yn ogystal, mae 
angen dadansoddi’r posibiliadau am gychwyn neu ail 
gychwyn cylchoedd meithrin ar draws yr ALl. 
 

 

 Mae tua 70% o blant sy'n mynd i gyfleusterau gofal plant 
cyfrwng Cymraeg yn symud i ysgolion cyfrwng Cymraeg 

  

Bwriadwn gynyddu’r 
ganran gyfansawdd ar 
draws y cylchoedd 
meithrin/ ysgolion i 80% 
erbyn Medi 2015. 

 

 

 

 

 

Bwriadwn gynyddu'r 
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Ac eithrio Bl6/7, mae dilyniant ieithyddol rhwng pob cyfnod 
arall yn y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn dda. 

(Atodiad 2) 

ganran hon i 75% erbyn 
mis Medi 2015. 

Hyrwyddo cyfran uwch 
o ddarpariaeth trwy 
gyfrwng y Gymraeg 
mewn ysgolion 
dwyieithog. 

 

 

Ar hyn o bryd, mae 6 ysgol gynradd Gymraeg ddynodedig a 
5 ysgol gynradd Gymraeg draddodiadol. O'r 5 ysgol 
'draddodiadol', mae 2 ohonynt yn cyflwyno Gwyddoniaeth 
yn ddwyieithog yng Nghyfnod Allweddol 2 ac mae 1 ysgol 
yn cyflwyno Gwyddoniaeth a Mathemateg yn y ddwy iaith. 
Cytunodd PENTAN ar y polisi diwygiedig ar gyfer dysgu ac 
addysgu cynradd drwy gyfrwng y Gymraeg ym mis Medi 
2013. 

Mae dilyniant ieithyddol a deilliannau disgyblion ym mhob 
cyfnod yn cael eu monitro gan Uned Ddata'r Awdurdod 
Lleol, y Gwasanaeth Datblygu Addysg a Chynhwysiad a'r 
gwasanaeth Cefnogi Cynhwysiad.  

Manylir ar y sefyllfa bresennol o ran dilyniant Bl6/7 dan 
Ddeilliant 2. Defnyddir Pecyn Arfer Da'r DfES fel adnodd 
defnyddiol i staff gyfeirio ato wrth gyflwyno Prosiect 
Trosglwyddo Ystalyfera. 

(Atodiad 3) 

*Diffinnir dilyniant ieithyddol yma fel a ganlyn: a) parhau i 
astudio Cymraeg Iaith Gyntaf; b) parhau i astudio pynciau 
drwy gyfrwng y Gymraeg 

 

Sicrhau cytundeb cyrff 
llywodraethu'r holl 
ysgolion cynradd 
cyfrwng Cymraeg 
'traddodiadol' i amrywio 
enw'r ysgol, h.y. ysgol 
Gynradd Gymraeg erbyn 
Mawrth 2014. 
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15 
 

Deilliant 3: Mwy o ddysgwyr 14-16 oed yn astudio am gymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg  

Deilliant 4: Mwy o ddysgwyr 16-19 oed yn astudio pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol, y coleg a thrwy ddysgu 
yn seiliedig ar waith.   

Dylech  gwblhau Atodiad 5 

A. Amcan B. Y sefyllfa bresennol  

(Cwestiynau i'w hateb) 

C. Targedau Ch. Cynnydd  

Cynyddu canran y 
dysgwyr 14-16 oed 
sy'n astudio am 
gymwysterau trwy 
gyfrwng y Gymraeg.  

Dyma'r arfer presennol o ran dysgu ac addysgu yn Ysgol 
Gyfun Ystalyfera: 
 
CA3 - Cyflwynir cwricwlwm Cyfnod Allweddol 3 drwy gyfrwng 
y Gymraeg.  
 
CA4 - Cymraeg yw prif iaith dysgu ac addysgu pob pwnc, ac 
eithrio Gwyddoniaeth. Mae'r adran hon yn darparu ar gyfer 
grwpiau addysgu cyfrwng Saesneg/Cymraeg ar wahân yn 
Bl10 a Bl11.  Rydym eisoes yn cyflawni targed Llywodraeth 
Cymru, sef 84% o ddysgwyr yn sefyll TGAU Cymraeg (iaith 
gyntaf) ac yn sefyll o leiaf 2 gymhwyster Lefel 2 ychwanegol 
drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2015. 
Y ganran o ddysgwyr sy'n sefyll TGAU Cymraeg (iaith gyntaf) 
ac o leiaf pum cymhwyster Lefel 1/2 ychwanegol drwy 
gyfrwng y Gymraeg yw 80% o leiaf, sy'n rhagori ar dargedau 
Llywodraeth Cymru, sef 62% erbyn 2015 a 68% erbyn 2020. 
 
CA5      
Ar hyn o bryd, addysgir yr holl bynciau yn CA5 trwy gyfrwng y 
Gymraeg, ar wahan i wyddoniaeth, seicoleg a chyfrifadureg. 

Mae cyrsiau newydd 2013-2014 cyfrwng Cymreag yn 

 

 

                                                      

Parhau i 
adolygu 
darpariaeth 
gwricwlaidd a 
pholisi iaith yn 
CA4  

 

 

 

 

Sicrhau yr 
addysgir holl 
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cynnwys dylunio a thechnoleg ac arlwyo. 

 

gyrsiau 2014-
2015 trwy 
gyfrwng y 
Gymraeg. 

 

 

 

Sicrhau bod 
darpariaeth ar gyfer 
dysgwyr 14-16 oed yn 
cydymffurfio â Mesur 
Dysgu a Sgiliau 
(Cymru) 2009 

Mae Ysgol Gyfun Ystalyfera wedi bodloni gofynion Mesur 
Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 ar gyfer awdurdod Band B bob 
blwyddyn ers 2009.  Ar hyn o bryd mae'r ysgol yn cynnig 31 
opsiwn (y targed yw 30 opsiwn).  O'r opsiynau galwedigaethol 
sydd ar gael ers mis Medi 2011, mae tri ohonynt yn cael eu 
cynnig mewn partneriaeth â Choleg Castell-nedd Port Talbot.  
Cyflwynir Adeiladu gan ddarlithydd a gymerodd ran yn y 
Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg a bellach mae'n defnyddio'r 
sgiliau a enillwyd ganddo i ehangu'r ddarpariaeth 
alwedigaethol yn y Rhwydwaith.    Mae'r Rhwydwaith hefyd yn 
cefnogi rhaglen o sesiynau rhagflas galwedigaethol ym 
Mlwyddyn 9. 
 
Mae'r Rhwydwaith yn gweithredu i wella cynaladwyedd y 
ddarpariaeth 14-16 oed a ariennir gan grant mewn sawl 
maes.  O dan yr agenda drawsnewid, bydd Castell-nedd Port 
Talbot yn sefydlu Partneriaeth Ddysgu Castell-nedd Port 
Talbot i gydlynu a chynllunio'n strategol a rheoli'r holl 
ddarpariaeth ddysgu ôl-14 oed yn yr ardal. 

Parhau i 
adolygu 
argymhellion 
Adolygiad 2012 
o Gymwysterau 
ar gyfer 
myfyrwyr 14-19 
oed a 
gweithredu 
arnynt lle bo 
hynny'n briodol. 
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Cynyddu canran y 
dysgwyr 16-19 oed 
sy'n astudio pynciau 
trwy gyfrwng y 
Gymraeg mewn 
ysgolion  

 

Mae gweithio ar y cyd â Rhwydwaith 14-19 Abertawe wedi 
cael effaith gadarnhaol ar drefniadau partneriaeth.  Ers mis 
Medi 2011, mae Ysgol Gyfun Ystalyfera wedi bod yn rhan o 
bartneriaeth deir-ran gydag Ysgol Gyfun Bryn Tawe ac Ysgol 
Gyfun Gŵyr yn Abertawe er mwyn cyflwyno cyrsiau ôl-16 oed 
drwy gyfrwng y Gymraeg mewn Peirianneg, Ymarferwyr 
Cerdd a'r Gyfraith.  Mae staff Coleg Castell-nedd Port Talbot 
hefyd yn cyfrannu at gyflwyno'r cwrs Ymarferwyr Cerdd.  
Cefnogir y cyrsiau Peirianneg ac Ymarferwyr Cerdd gan 
Fforwm Cyfrwng Cymraeg De-orllewin Cymru drwy Gynllun 
Datblygu Fforwm Blynyddol 2011-12. 

Darparwyd hyfforddiant llwyddiannus i 3 aelod staff er mwyn 
iddynt gyflwyno Bagloriaeth Cymru. 

Mae dau gwrs galwedigaethol newydd ar y trywydd iawn i 
ddechrau ym mis Medi 2013. 

Ni lenwyd swydd Cydlynydd Bagloriaeth Cymru yn 2012.                 

 

Sefydlwyd Cymuned Dysgu Proffesiynol (CDP) rhwng Ysgol 
Gyfun Plasmawr a'r Urdd er mwyn cyflwyno cwrs 
Gwasanaeth Cyhoeddus Lefel 3. 

Gweler Targed 
CA5 uchod 

 

 

  

 

 

 

Grŵp Targed: 
10 myfyriwr 

Ailhysbysebu yn 
2013  

 

Gweithio trwy'r 
Rhwydweithiau 14-19 
a'r Fforymau 
Rhanbarthol 14-19 i 

Mae Cydlynydd Rhwydwaith 14-19 oed Castell-nedd Port 
Talbot yn gweithio'n agos gyda phennaeth Ysgol Gyfun 
Ystalyfera a darparwyr eraill i ddatblygu cyfleoedd i weithio ar 
y cyd.  Mae Cydlynydd y Rhwydwaith a Phennaeth Ysgol 

Adolygu'r 
ddarpariaeth 
14-19 oed 
bresennol - yng 
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gynnal a gwella'r 
ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg  

Gyfun Ystalyfera'n aelodau Fforwm Cyfrwng Cymraeg De-
orllewin Cymru.  Mae'r Cydlynydd yn adrodd ar ddatblygiadau 
i Grŵp Gweithredol y Rhwydwaith 14-19 oed sy'n llunio 
Cynllun Strategol y Rhwydwaith ac yn cymeradwyo Cynllun 
Datblygu Blynyddol y Rhwydwaith.  Cynrychiolir yr awdurdod 
lleol ar y grŵp hwn gan y Pennaeth Dysgu a Chynhwysiad. 

nghyd-destun 
adroddiad 
Tachwedd 2012 
yn dilyn yr 
ymchwiliad i 
weithrediad 
Mesur Dysgu a 
Sgiliau (Cymru)  

Casglu, dadansoddi a 
defnyddio data addysg 
cyfrwng Cymraeg 14-
19 oed.  Cynllunio ar 
gyfer darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg ôl-
16 o fewn 
partneriaethau  

Mae Rhwydwaith Castell-nedd Port Talbot wedi gweithio 
gydag Ysgol Gyfun Ystalyfera i ddatblygu a chefnogi 
trefniadau gweithio ar y cyd a fydd yn galluogi ysgolion i 
fodloni gofynion ôl-16 Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009.  
Ar hyn o bryd mae staff Coleg Castell-nedd Port Talbot yn 
cyfrannu at Ddiploma CACHE Lefel 3 mewn Gofal Plant ac 
Addysg a Diploma Ategol RSL Lefel 3 ar gyfer Ymarferwyr 
Cerdd. 

Gweler hefyd y manylion am y CDP 

O'r 154 o ddisgyblion ym M11, arhosodd 95 yn YG Ystalyfera 
(61.7%) ym Medi 2011. 

O'r 147 o ddisgyblion ym Ml11, arhosodd 96 yn YG Ystalyfera 
i dderbyn darpariaeth ôl-16 (65.3%) ym Medi 2012. 

O'r 156 o ddisgyblion ym Ml11, arhosodd 112 yn YG 
Ystalyfera i dderbyn darpariaeth ôl-16, felly cyflawnwyd y 
targed a bennwyd yn y WESP blaenorol (70%) ym Medi 2013. 

Mae'r prosesau 
hyn yn parhau a 
byddant yn 
dylanwadu ar  
gyflawniad yr 
holl dargedau a 
bennwyd yng 
Nghynllun 
Datblygu 14-19 
Ysgol Gyfun 
Ystalyfera. 

Byddwn yn 
cynyddu'r 
ganran 
bresennol i 72% 
erbyn mis Medi 
2014. 
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Deilliant 5: Mwy o ddysgwyr â sgiliau uwch yn y Gymraeg  

Dylech gwblhau Atodiad 5 hefyd. 

A. Amcan B. Y sefyllfa bresennol  

(Cwestiynau i'w hateb) 

C. Targedau Ch. Cynnydd  

Gwella'r ddarpariaeth 
ar gyfer llythrennedd 
yn y Gymraeg  

Cyflogir Athrawes Fro ran-amser ac Athrawes Ymgynghorol 
ran-amser ar gyfer Cymraeg Iaith Gyntaf er mwyn darparu 
cefnogaeth a hyfforddiant i'r holl ysgolion cynradd cyfrwng 
Cymraeg ac i ddatblygu pontio gydag Ysgol Gyfun Ystalyfera. 
Cytunir ar dargedau perfformiad â swyddogion EDIS yn 
flynyddol a chytunir ar raglen strwythuredig i gefnogi 
llythrennedd Cymraeg â PENTAN - cymdeithas penaethiaid 
ysgolion Cymraeg CNPT. 
 
Mae Gwasanaeth Datblygu Addysg a Chynhwysiad (EDIS) yr 
awdurdod lleol yn darparu cefnogaeth a her i'r holl ysgolion 
cyfrwng Cymraeg drwy gytuno ar amrywiaeth o dargedau 
gwaelodol ac uchelgeisiol a'u monitro.  Barnodd Estyn fod y 
gwasanaeth hwn yn dda ym mis Tachwedd 2011. O Ebrill 
2014 ymlaen bydd y gefnogaeth yn parhau ar lefel 
consortiwm ERW. Darperir her a chefnogaeth mewn 
partneriaeth a’r chwaer awdurdod ble’n bosib. 

Gellir gweld canlyniadau'r profion llythrennedd cenedlaethol 
(Cymraeg) cyntaf ar gyfer ysgolion Castell-nedd Port Talbot 
o'u cymharu â chyfartaleddau Cymru yn Atodiad 4, ynghyd â 
chwarteli meincnodi pob ysgol.  

Amlinellir ein cynlluniau i wella cyrhaeddiad yng Ngholofn C 

Parhau i bennu 
targedau 
realistig gyda'r 
holl ysgolion er 
mwyn cyflawni 
amcanion 
allweddol ein 
Cynllun Gwella 
Strategol 2012-
2015 a 
chynlluniau 
gwella dilynol. 

Sicrhau bod pob 
cynllun gwella 
ysgol yn 
canolbwyntio ar 
strategaethau 
ymyrryd a fydd 
yn sicrhau gwell 
deilliannau ar 
gyfer disgyblion 
blwyddyn ar ôl 
blwyddyn. 
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Gwella darpariaeth a 
safonau Cymraeg Iaith 
Gyntaf 

Canran y dysgwyr a gyflawnodd o leiaf un Deilliant 5 y Cyfnod 
Sylfaen mewn Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu ar 
ddiwedd y Cyfnod Sylfaen yn 2013 oedd 87.4% (2012 – 
85.2%). Roedd hyn yn well na chyfartaledd Cymru, 86.7%.  

Canran y dysgwyr a gyflawnodd o leiaf lefel 4 yn y Gymraeg 
yn yr asesiad athro ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 yn 2013 
oedd 91.0% (2012 - 87.3%). Roedd hyn yn well na 
chyfartaledd Cymru, 86.7%. 

Canran y dysgwyr a gyflawnodd o leiaf lefel 5 yn y Gymraeg 
yn yr asesiad athro ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 yn 2013 
oedd 85.5% (2012 - 80.3%) 

Canran y dysgwyr a gyflawnodd TGAU A* i C yn y Gymraeg 
Iaith Gyntaf ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 yn 2013 oedd 
71.8% (2012 - 68%) (gorau, Iaith/Llyth, Iaith yn unig - 71.8%). 

 

Anelu at 90% 
erbyn Mai 2016 

 

Anelu at 93% 
erbyn Mai 2016 

 

Anelu at 87% 
erbyn Mai 2016 

 

Anelu at 75% 
erbyn Awst 
2016 

 

Cynyddu'r cyfleoedd i 
ddysgwyr o bob oed 
ymarfer eu Cymraeg y 
tu allan i'r ystafell 
ddosbarth 

Mae'r holl ysgolion cyfrwng Cymraeg yn anfon disgyblion ar 
gwrs Cymraeg preswyl yn Llangrannog. Mae'r Swyddog 
Datblygu Athrawon yn llunio adroddiad blynyddol ar y 
gweithgaredd hwn. Mae llawer o ddisgyblion hefyd yn elwa o 
gyrsiau preswyl yn Nhan-y-bwlch, Parc Margam a Chanolfan 
y Mileniwm, Caerdydd. 

Parhau i gefnogi 
ysgolion gyda'u 
mentrau i 
ddefnyddio'r 
Gymraeg y tu  
allan i'r ystafell 

 



   

21 
 

 
Mae'r  holl ysgolion cyfrwng Cymraeg yn darparu cyfleoedd i 
ddefnyddio sgiliau iaith Gymraeg drwy gynnig amrywiaeth o 
glybiau. Mae'r Fenter Iaith yn darparu cefnogaeth effeithiol 
iawn. 
 
Mae mentrau arfer da presennol yn cynnwys 'Stafell Stwnsh' 
yn Ysgol Gyfun Ystalyfera a'r CDP sy'n seiliedig ar 'Dyfal 
Donc' a 'Cynllun Clebran'. 

Mae disgyblion ysgolion cynradd wedi cymryd rhan mewn 
amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol yn Ysgol Gyfun 
Ystalyfera yn ddiweddar fel rhan o'u rhaglen bontio. 

Mae holl ddisgyblion Bl5 yn cael cynnig lle ar y cwrs iaith yn 
Llangrannog ym mis Mehefin. Y nifer targed i fynd ar y cwrs 
yn 2013 oedd 240 - y nifer a gymerodd ran oedd 230. Pennir 
targed o 220 ar gyfer 2014. 

Ar hyn o bryd, rydym yn y broses o recriwtio Swyddog Y 
Gymraeg mewn Addysg newydd. Un o brif rolau’r swyddog 
fydd gweithredu fel eiriolwr Y Gymraeg. Fel rhan o’r swydd 
ddisgrifiad newydd, disgwylir i’r deilydd swydd gynllunio a 
datblygu (mewn partneriaeth a’r holl ysgolion cyfrwng 
Cymraeg) system ffurfiol o annog a chydnabod defnydd 
achlysurol ac anffurfiol o’r Gymraeg erbyn diwedd Mawrth 
2015. 

ddosbarth 

 

Gwerthuso 
effaith 
gweithgareddau 
allgyrsiol ar 
hyder disgyblion 
wrth 
ddefnyddio'r 
iaith mewn 
sefyllfaoedd 
anffurfiol, ar 
ddiwedd pob 
blwyddyn 
academaidd. 

Creu siartr Iaith 
fel fframwaith 
ffurfiol i hybu’r 
defnydd o’r 
Gymraeg yn 
anffurfiol ac 
achlysurol. 
Elfen allweddol 
o swydd 
ddisgrifiad 
Eiriolwr y 
Gymraeg o Fedi 
2014 ymlaen. 
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Cyflawni'r 
targed 

Gwella darpariaeth a 
safonau Cymraeg Ail 
Iaith  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae tîm o 5 (3.6 CALl) o arbenigwyr Cymraeg Ail Iaith yn 
cyflwyno rhaglen gefnogaeth wahaniaethol ym mhob 
dalgylch, gan ganolbwyntio ar bob agwedd ar asesu, safoni, 
cymedroli a phroffilau disgyblion o ran Cymraeg ail iaith yng 
Nghyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3. O ganlyniad, 
gwelir arwyddion gwelliant sylweddol o ran safonau Bl7 a Bl8.  
 

Canran y dysgwyr a gyflawnodd o leiaf Lefel 4 yn yr Asesiad 
Athro o Gymraeg Ail Iaith ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 yn 
2013 oedd 75.7% (2012 - 71.2%). 

Canran y dysgwyr a gyflawnodd o leiaf Lefel 5 yn yr asesiad 
athro o'r Gymraeg Ail Iaith ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 yn 
2013 oedd 72.6% (2012 - 70.6%). 

Canran y dysgwyr a enillodd raddau A*-C yn y cwrs Cymraeg 
Ail Iaith Llawn ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 yn 2013 oedd 
82.2% (2012 - 72.8%)  

Canran y dysgwyr a enillodd raddau A*-C yn y cwrs TGAU 

Cefnogi a herio 
pob ysgol i 
bennu targedau 
realistig erbyn 
diwedd mis 
Chwefror 2014. 
Pennir targedau 
meintiol ar gyfer 
yr holl 
ddangosyddion 
perthnasol - gan 
gynnwys y nifer 
sy'n sefyll 
TGAU Cymraeg 
Ail Iaith a 
dysgwyr Bl11 
heb 
gymwysterau 
achrededig. 
Bydd 
canfyddiadau'r 
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Cymraeg Ail Iaith byr ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 oedd 
56.6% (2012 - 55.9%)   

 Mae 38.4% (622/1619) o'r garfan o ddysgwyr yn sefyll 
y Cwrs Byr TGAU Cymraeg Ail Iaith (2012 - 40.4%) 

 Mae 32.2% (522/1619) o garfan y flwyddyn yn sefyll y 
Cwrs Llawn TGAU Cymraeg Ail Iaith (2012 - 32.6%). 

 Nid yw 29.3% (475/1619) yn sefyll unrhyw arholiad 
allanol yn y Gymraeg Ail Iaith (2012 - 27.2%). 

Mae'r ganran uchel o ddysgwyr Bl11 heb gymwysterau 
achrededig yn bryder y bwriedir ymdrin ag ef yn y 
flwyddyn academaidd gyfredol. 

Mae rhaglen gefnogaeth wahaniaethol ar gael i bob ysgol 
ar hyn o bryd. Mae adolygiad llawn o'r gwasanaeth yn 
parhau. Mae'n bosib y bydd ymddeoliadau cynnar yn 
effeithio ar aelodaeth y tîm a sut mae'n cefnogi ysgolion. 

 

adroddiad 
adolygu 
diweddar ar y 
Gymraeg fel Ail 
Iaith yn CA4 yn 
darparu 
cyfeiriad 
defnyddiol. 

 

 

 

Gostyngiad o 
10% yng 
nghanran y 
myfyrwyr Bl 11 
nad ydynt yn 
ennill 
cymwysterau 
achrededig 
erbyn 2015. 

Cynyddu'r cyfleoedd i 
ddysgwyr o bob oed 
ymarfer eu Cymraeg y 
tu allan i'r ystafell 
ddosbarth 

Mae datblygu defnydd o Gymraeg achlysurol mewn ysgolion 
cyfrwng Saesneg yn rhan o raglenni cefnogaeth yr Athrawon 
Bro. 
Mae'r ysgolion hefyd yn darparu amrywiaeth o weithgareddau 
gan gynnwys:  
- Clybiau'r Urdd 
- Llangrannog/Glanllyn/Nantgwrtheyrn 

Yr athrawon bro 
i barhau i 
gefnogi'r 
agwedd hon a 
sicrhau bod pob 
ysgol yn 
ymwybodol o'r 
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- Gweithgareddau dan arweiniad y Fenter Iaith 
Dyfarnodd Estyn radd 'Rhagorol' ar gyfer Cymraeg Ail Iaith 
mewn un ysgol yn nhymor yr haf. Bydd yr arfer rhagorol hwn 
yn darparu sylfaen ar gyfer hyfforddiant yn y dyfodol. 

hyn mae angen 
ei wneud i 
ddatblygu'r 
agwedd hon ar 
ddysgu iaith. 
Dogfennau 
cynllunio pob 
ysgol i gyfeirio 
at yr agwedd 
hon erbyn mis 
Ebrill 2014.  

Cynyddu cyfanswm yr 
ymgeiswyr Cymraeg a 
Chymraeg Ail Iaith 
Safon Uwch fel canran 
o'r ymgeiswyr 
Cymraeg a Chymraeg 
Ail Iaith TGAU.  

Ar hyn o bryd mae cyrsiau Safon Uwch a Safon UG Cymraeg 
a Chymraeg Ail Iaith ar gael yn nwy o ysgolion uwchradd 
CNPT (Ysgol Gyfun Ystalyfera/Ysgol Gyfun a Chweched 
Dosbarth Catholig St Joseff) ac yng Ngholeg CNPT. Mae'r 
ffigurau Safon Uwch ar gyfer Cymraeg Ail Iaith, fel canran o 
garfan Bl11 am y ddwy flynedd flaenorol (gweler isod), yn 
cynrychioli'r disgyblion Safon Uwch yn yr ysgol gyfun yn unig. 
 
 
 

 

Bydd ysgolion 
yn parhau i 
hyrwyddo 
astudio 
Cymraeg Safon 
Uwch a Safon 
UG a 
marchnata 
gwerth sgiliau 
dwyieithog ôl-16 
ar y cyd â 
phartneriaid 
eraill, e.e. y 
Fenter Iaith  
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    Safon Uwch Cymraeg   Safon UG Cymraeg 

    
Iaith 

Gyntaf 
Ail 

Iaith 

Plasc 
Carfan 
Bl13 

%   
Iaith 

Gyntaf 
Ail 

Iaith 

Plasc 
Carfan 
Bl12 

% 

2011 
San 
Joseff 

  3 67 4.48%     7 139 5.04% 

  Ystalyfera 7   64 10.94%   9   103 8.74% 

                      

2012 
San 
Joseff 

  5 120 4.17%     12 129 9.30% 

  Ystalyfera 10   90 11.11%   12   97 12.37% 

                      

2013 
San 
Joseff   5 

110 
4.55%     11 

106 
10.38% 

  Ystalyfera 8   81 9.88%   10   90 11.11% 

Cymraeg Iaith Gyntaf 
Ymgeiswyr TGAU 2009 172/1751 = 9.8% 
Ymgeiswyr Safon Uwch 2011 7/31 = 5.3% 
Ymgeiswyr Safon Uwch fel canran o ymgeiswyr TGAU = 4.1% (7/172)  
 
Ymgeiswyr TGAU 2010 162/1643 = 9.7% 
Ymgeiswyr Safon Uwch 2012 10/2010 = 4.8% 
Ymgeiswyr Safon Uwch fel canran o ymgeiswyr TGAU = 6.2% (10/162)  
 
Ymgeiswyr TGAU 2011 142/1703 = 8.3% 
Ymgeiswyr Safon Uwch 2013 8/191 = 4.2% 
Ymgeiswyr Safon Uwch fel canran o ymgeiswyr TGAU = 5.6% (8/142)  
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Cymraeg Ail Iaith 
Ymgeiswyr TGAU 2009 (cwrs byr a chwrs llawn) 1082/1751 = 61.8% 
Ymgeiswyr Safon Uwch 2011 3/131 = 2.3% 
Ymgeiswyr Safon Uwch fel canran o ymgeiswyr TGAU = 0.3% (3/1082)  
 
Ymgeiswyr TGAU 2010 (cwrs byr a chwrs llawn) 1130/1643 = 68.8% 
Ymgeiswyr Safon Uwch 2012 5/210 = 2.4% 
Ymgeiswyr Safon Uwch fel canran o ymgeiswyr TGAU = 0.4% (5/1130)  
 
Ymgeiswyr TGAU 2011 (cwrs byr a chwrs llawn) 1182/1703 = 69.4% 
Ymgeiswyr Safon Uwch 2013 5/191 = 2.6% 
Ymgeiswyr Safon Uwch fel canran o ymgeiswyr TGAU = 0.4% (5/1182)  
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Deilliant 6: Darpariaeth Gymraeg i ddysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol  

A. Amcan B. Y sefyllfa bresennol  

(Cwestiynau i'w hateb) 

C. Targedau Ch. Cynnydd  

Gwella darpariaeth 
Gymraeg ar gyfer 
anghenion dysgu 
ychwanegol (ADY)  

Yn ei Strategaeth Cynhwysiad 2011-2014, ymrwymodd yr 
awdurdod i gynnal archwiliad o blant ag ADY sy'n siarad 
Cymraeg er mwyn nodi bylchau yn y ddarpariaeth. Mae'r 
archwiliad wedi'i gwblhau bellach.  
 
Mae rhywfaint o asesiad arbenigol drwy gyfrwng y Gymraeg 
ar gael drwy Wasanaeth y Seicolegwyr Addysg, y 
Gwasanaeth Cefnogi Dysgu a chan EDIS. 
Mae athrawon arbenigol sy'n siarad Cymraeg ac sy'n 
gweithio'n ganolog yn darparu asesiad a chefnogaeth yn y 
meysydd canlynol: 
 
  Anhawster dysgu 
  Iaith a lleferydd a chyfathrebu 
  Nam ar y Clyw 
Nam ar y Golwg 
 
Gall pob maes, ac eithrio ASA, ddarparu gwasanaeth iaith 
Gymraeg. 
 
Mae swyddogion cyswllt yn cyfweld â theuluoedd plant sy'n 
cael asesiad statudol.  
 
 

Ni sefydlwyd trefniadau ffurfiol eto gydag awdurdodau lleol 
na chonsortia i ddatblygu darpariaeth estynedig drwy'r iaith 
Gymraeg i blant ag ADY. 

Sefydlwyd 
gweithgor i ymdrin 
â Deilliant 6 gan 
gynnwys cydlynydd 
ADY yr ALl, 
swyddog cefnogi 
anhawsterau dysgu 
a seicolegydd 
addysgol. 

Datblygu galluedd 
mewn ysgolion 
priflif i adnabod, 
ymateb a chwrdd 
ag anghenion 
disgyblion. 

Darparu data ar 
ddysgwyr bregus 
yn ogystal a 
chefnogaeth mapio 
darpariaeth er 
mwyn galluogi 
ysgolion i gwrdd ag 
angenion mewn 
modd mwy amserol 
ac ystyriol. 

Ymchwilir i atebion 
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rhanbarthol er 
mwyn ymdrin ag 
unrhyw ddiffygion 
yn y ddarpariaeth 

Cynyddu galluedd 
mewnol ysgolion i 
ymdrin â disgyblion ag 
ADY 

Ar hyn o bryd mae’r ALl wedi cynnal adolygiad mewnol a 
threiddgar o gynhwysiad. Er nad oedd ADY a’r Gymraeg yn 
hawlio argymhelliad penodol, mae’r gweithgor i ymateb i’r 
argymhellion yn cynnwys pennaeth ac ymgynghorydd 
Cymraeg. O ganlyniad, bydd newidiadau darpariaeth ar lefel 
ALl yn ystyried cyfrwng iaith. 

Erbyn Mawrth 
2015, mi fydd 
ysgolion wedi 
derbyn hyfforddiant 
ar reoli ymddygiad 
disgyblion yn 
ogystal a 
chanllawiau ar 
newidiadau 
deddfwriaeth AAA. 
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Deilliant 7:  Cynllunio'r gweithlu a Datblygiad Proffesiynol Parhaus  

A. Amcan B. Y sefyllfa bresennol  

(Cwestiynau i'w hateb) 

C. Targedau Ch. Cynnydd  

Sicrhau bod digon o 
ymarferwyr i gyflwyno 
addysg cyfrwng 
Cymraeg  

 

 

 

 

Nid oedd unrhyw swyddi addysgu gwag yn yr ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg a dim ond un swydd wag yn 
Ysgol Gyfun Ystalyfera ym mis Medi 2012. Ar adegau 
penodol, mae prinder athrawon cyflenwi ac athrawon 
cytundeb byr cymwys a phrofiadol.     
 
Nid oedd unrhyw swyddi addysgu gwag heb eu llenwi i 
addysgu Cymraeg Ail Iaith yn yr ysgolion uwchradd cyfrwng 
Saesneg ym mis Medi 2012. 
 
Mae anhawster mawr i lenwi swyddi dysgu saesneg trwy 
gyfrwng y Gymraeg yn YG Ystalyfera. Mae athrawon wedi 
mynychu cynllun sabbothol LlC a chwrs preswyl yn 
Nantgwrtheyrn er mwyn darostwng hyn. 
 
Nid oedd unrhyw swyddi gwag ar gyfer cynorthwywyr 
addysgu amser llawn parhaol yn yr ysgolion cynradd 
Cymraeg ar ddechrau mis Medi 2012. 
 
Darperir cefnogaeth a hyfforddiant proffesiynol drwy gyfrwng 
y Gymraeg i bob SENCO a darparwyd hyfforddiant ysgol 
gyfan ar faterion ADY i holl staff Ysgol Gyfun Ystalyfera. O 
ganlyniad, mae'r staff yn fwy hyddysg a hyderus yn y maes - 
sy'n effeithio ar y gallu i gadw staff sy'n siarad Cymraeg.  
 
Mae gan bob corff llywodraethu berson cyswllt o blith staff yr 
ALl sy'n cydgysylltu ag Adnoddau Dynol a staff perthnasol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cynnal y sefyllfa 
bresennol o ran yr 
uchod. 
 
 
 
Bydd y gweithgor a 
sefydlwyd i ymdrin 
â Deilliant 6 hefyd 
yn ystyried 
materion staffio ym 
maes ADY. 
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eraill ar holl faterion recriwtio a chadw staff. 

Mae Mudiad Meithrin, trwy ei is-gwmni Cam wrth Gam yn 
hyfforddi a chynnal Cwrs Diploma Lefel 3 CACHE mewn 
Gofal, Dysgu a Datblygiad plant yn y gweithle. Mae Cam 
wrth Gam yn gweithio’n agos â phenaethiaid a’r ALl er 
mwyn cynnig rhaglenni hyfforddi sy’n diwallu anghenion 
ysgolion a’r gymuned yn y ffordd orau. 

Achredir yr holl gyrsiau ar gyfer disgyblion 14-18 oed gan y 
corff dyfarnu CACHE. Bydd disgyblion ysgol yn cyflawni’r 
cymhwyster trwy fynychu’r ysgol am 1-2 diwrnod yn ogystal 
ag oriau yn y lleoliad. 
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Gwella sgiliau 
ieithyddol ymarferwyr. 

Gwella sgiliau 
methodolegol 
ymarferwyr 

Cynhelir archwiliad bob yn ail flwyddyn o sgiliau ieithyddol yr 
holl staff mewn ysgolion cynradd sy'n siarad Cymraeg fel ail 
iaith. Mae'r data hwn yn rhoi trosolwg manwl i ni o allu pob 
ysgol i fodloni gofynion statudol y Cwricwlwm Cenedlaethol 
o ran y Gymraeg ac mae'n cyfeirio'n raglenni CDP ar gyfer y 
dyfodol.  
 
Mae'r archwiliad hefyd yn sylfaen y rhaglen gefnogaeth 
wahaniaethol Cymraeg Ail Iaith ar gyfer pob ysgol, 
 
Nodir anghenion hyfforddi ar gyfer y sector Cymraeg iaith 
gyntaf gan PENTAN, ar y cyd â'r Athro Ymgynghorol ar 
gyfer Cymraeg sy’n aelod o raglen hyfforddiant Cymru gyfan 
dan arweiniad CBAC. Mae hefyd yn ymwneud yn 
uniongyrchol â Fframwaith Llythrennedd Cymru drwy ei 
gwaith gyda Llywodraeth Cymru. Mae gwybodaeth am yr 
holl weithgareddau hyfforddi a datblygu ar gael ar draws 
SWAMWAC/ERW. 
Mae'r holl weithgareddau hyfforddi a datblygu'n cael eu 
gwerthuso - gyda phwyslais ar effaith yr hyfforddiant ar arfer 
yn yr ystafell ddosbarth a gwell deilliannau i ddisgyblion, yn 
benodol, safonau cyfathrebu a llythrennedd disgyblion. 
 
Bydd ysgolion sy'n newid categori ieithyddol i gyflwyno 
pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg yn derbyn cefnogaeth 
wedi'i thargedu yn yr ysgol ac adnoddau cyfrwng Cymraeg 
 
Rydym yn bwriadu cefnogi cyfranogiad strategol a 
systematig yng nghyrsiau cynllun sabothol yr iaith Gymraeg 
(pob lefel) Llywodraeth Cymru gan athrawon yn ein 
hawdurdod lleol, gan ddefnyddio'r Athrawon Bro i 

Athrawon Bro i 
weithio ac y cyd â 
phenaethiaid er 
mwyn nodi 
anghenion 
hyfforddi a darparu 
datblygiad 
proffesiynol priodol, 
yn unol â 
chanlyniadau'r 
archwiliad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rydym yn bwriadu 
pennu targed o 
anfon 6 athro ar y 
cwrs hwn bob 
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hyrwyddo'r cynllun hwn ac enwi ymgeiswyr llwyddiannus 
presennol a blaenorol.  
 
Mae uwch-athrawes fro yn cael ei secondio am 1 diwrnod yr 
wythnos i ddarparu mewnbwn i  gyrsiau'r cynllun sabothol a 
drefnir gan Brifysgol Abertawe. Cwblhaodd 4 athro'r cwrs yn 
2012 ac roedd y 12 a gofrestrodd ar gyfer mis Ionawr 2013 
wedi cwblhau'r cwrs erbyn mis Medi.  Mae 6 CA wedi 
cwblhau'r cynllun sabothol 5 wythnos.  
 
Mae arian sylweddol o Grant y Gymraeg mewn Addysg yn 
cael ei ddirprwyo i bob clwstwr er mwyn talu am hyfforddiant 
a datblygiad iaith Gymraeg. 
 

blwyddyn. 

Integreiddio 
ystyriaethau cyfrwng 
Cymraeg ym mhob 
agwedd ar y 
Fframwaith 
Effeithiolrwydd 
Ysgolion. 

Mae cynorthwywyr addysgu yn cymryd rhan mewn cyrsiau 
Cymraeg a drefnir gan yr awdurdod o'u gwirfodd. Mae 
SWAMWAC wedi cynhyrchu adnoddau ar gyfer 
cynorthwywyr addysgu sy'n cefnogi'r Gymraeg fel ail iaith.  
Mae'r holl gynorthwywyr addysgu sy'n gweithio yn y sector 
cyfrwng Cymraeg (100+) yn derbyn 1 diwrnod HMS y 
flwyddyn. 
 
Mae 7 CDP wedi'i sefydlu i ystyried materion Cymraeg Iaith 
Gyntaf yn y sector uwchradd: 
 
1. Mathemateg CA2/CA3. AGENDA = cysoni 

strategaethau dysgu ac addysgu mathemateg ar draws 
y clwstwr. 

2. ADY CA2 / CA3. AGENDA = cysoni strategaethau 
adnabod anghenion ADY a phrosesau CAU. 

3. MGaTH CA3 / CA4. AGENDA = adnabod unigolion a 

 
 
 
 
 
 
Parhau i sefydlu 
CDP a gwerthuso 
eu heffaith ar 
ddysgu ac 
addysgu. Roedd y 
targed blaenorol o 
sefydlu CDP ym 
mhob dalgylch yn 
rhy uchelgeisiol.  
Erbyn mis Mawrth 
2013, bydd yr 
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datblygu strategaethau er mwyn eu hymestyn i gyrraedd 
y tu hwnt i’w disgwyliadau. 

4. Penaethiaid Daearyddiaeth YGY/GŴYR/ BRYN TAWE. 
AGENDA = Gwella darpariaeth Manyleb B TGAU. 

5. Cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus CA5 
YGY/PLASMAWR/GLANTAF. AGENDA = rhannu arfer 
da er mwyn diwallu anghenion disgyblion BTEC. 

6. Clwb Clebran CA2/CA3 Clwstwr YGY. AGENDA = 
Datblygu sgiliau llafaredd. 

7. Drama UG YGY/PRESELI. AGENDA = Edrych ar 
strategaethau D&A amrywiol er mwyn gwella 
canlyniadau papur DA2. 

 
Mae rhagor o wybodaeth yn cael ei choladu. 

athrawon bro'n 
sefydlu 3 CDP 
Cymraeg Ail Iaith 
ac un CDP 
Cymraeg Iaith 
Gyntaf. 
Bydd y CDP 
bresennol, 'Cau'r 
Bwlch' yn darparu 
templed arfer da.  



   

34 
 

Rhan 3 Sylwadau a nodiadau ychwanegol 
 

(dim mwy na 500 o eiriau) 
 
Mae angen ystyried rôl llais y disgybl yn y cynllun strategol hwn. 
 
Mae angen cyhoeddi fersiwn o strategaeth LlG sy'n hawdd i ddisgyblion ei darllen er mwyn iddi gael ei thrafod gan Gynghorau 
Ysgol. 
 
Mae angen sicrhau bod gan bob athro/athrawes - yn enwedig yn y sector cynradd - lefel uchel o sgiliau dwyieithog wrth 
ddechrau gyrfa addysgu. 
 
Mae'n rhaid i LlG gynnal ymchwil i sefydlu continwwm iaith. 
 
Mae llwybrau achredu ar gyfer Blwyddyn 11 yn rhy gyfyngus ar hyn o bryd. 
  
Mae angen gwneud yr wybodaeth i rieni am amrywiaeth y ddarpariaeth Gymraeg/Ddwyieithog/Ail Iaith sydd ar gael yn ein 
hysgolion yn gliriach ac yn fanylach fel bod rhieni'n gallu gwneud dewisiadau gwybodus. 
 
Yn dilyn ymgynghoriad o Ionawr i Fawrth 2014, mae sylwadau rhanddeiliaid gan gynnwys LlC, Y Comisynydd Iaith, 
ysgolion, RhAG, Mudiad Meithrin a chynghorwyr wedi’u hystyried a’i hymgorffori wrth ail-ddrafftio’r cynllun strategol 
hwn. 
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Atodiad 2:  Nifer a chanran y disgyblion sy'n mynd i leoliadau Cymraeg a ariennir ond nas cynhelir sy'n darparu'r Cyfnod 
Sylfaen ac sy'n trosglwyddo i ysgolion Cymraeg/dwyieithog (nodwch os nad oes modd cael hyd i'r wybodaeth) 
 
 
Dengys y tabl canrannau trosglwyddo (atodiad 2) nad yw’r darlun yn gwbl gadarn ar gyfer cychwyn mewn cylch meithrin cyfrwng 
Cymraeg a pharhau mewn lleoliad ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae angen gweithio mewn partneriaeth gyda phenaethiaid, rhieni, 
swyddogion Mudiad Meithrin ac arweinwyr cylch i annog parhad a dilyniant ieithyddol, yn enwedig mewn lleoliadau o dan 100%. Yn 
ogystal, mae angen dadansoddi’r posibiliadau am gychwyn neu ail gychwyn cylchoedd meithrin ar draws yr ALl. 
 
 
 

  2011-12 2012-13    
 
 
 
Sir 

 
 
 
Enw Cylch 

Nifer Trosglwyddodd 
i Addysg  
Gymraeg 

%  
Trosglwyddodd  
i Addysg  
Gymraeg 

Nifer  
Trosglwyddodd  
i Addysg  
Gymraeg 

%  
Trosglwyddodd  
i Addysg  
Gymraeg 

 
 
 
Nodiadau 

CNPT ABERAFAN 5 71% Cylch wedi ail sefydlu fel sesiwn meithrin mewn 
Meithrinfa Ddydd 

 

CNPT BLAENDULAIS 18 100% Gwybodaeth ddim ar gael, bydd ar gael ar gyfer 
2013-14 

 

CNPT CASTELL NEDD 17 100% 11 92%  

CNPT CWMNEDD 23 96% 23 100%  

CNPT PONTARDAWE 21 81% 13 100%  

CNPT TIDDLYWINKS 24 73% Ddim yn gweithredu fel Cylch Meithrin bellach, 
wedi newid darpariaeth i Feithrinfa Ddydd 

 

CNPT TREBANNWS 10 67% Ddim yn gweithredu fel Cylch Meithrin bellach, 
dilyniant addysg Gymraeg yn isel 

 

CNPT WAUNCEIRCH 6 75% 22 67%  

CNPT Y WAUN 19 83% 16 94%  
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Atodiad 3: Nifer a chanran y disgyblion mewn ysgolion cynradd Cymraeg sy'n trosglwyddo i ysgolion uwchradd Cymraeg 
 

Cyfanswm y disgyblion mewn ysgolion 
cynradd cyfrwng Cymraeg a 

dwyieithog 

Cyfanswm y disgyblion sy'n 
trosglwyddo i ysgolion uwchradd 

cyfrwng Cymraeg/dwyieithog 

Canran y disgyblion sy'n trosglwyddo i 
ysgolion uwchradd ysgolion cyfrwng 

Cymraeg neu ddwyieithog 

238 (carfan Blwyddyn 6, 8 Mai 2012) 179 (Carfan Blwyddyn 7 20 Tachwedd 
2012) 

75.2% 

229 (carfan Blwyddyn 6 7 Mai 2013) 195 (carfan Blwyddyn 7 14 Hydref 2013) 85.2% 

210 (carfan Blwyddyn 6 20 Mawrth 2014) Heb drosgwlyddo eto Targed o leiaf 80% 

210 (carfan Blwyddyn 6 afaethedig Mai 
2015 

Heb drosglwyddo eto Targed o leiaf 82% 

269 (carfan Blwyddyn 6 arfaethedig Mai 
2016) 

Heb drosglwyddo eto Targed  o leiaf 85% 

263 (carfan Blwyddyn 6 arfaethedig mai 
2017 

Heb drosglwyddo eto Targed 90% 
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Atodiad 4: Cyrhaeddiad a pherfformiad mewn Cymraeg Ail Iaith  
(Dylid darparu'r wybodaeth hon ar gyfer yr ALl) 
 
 
Blwyddyn: 
 
Cyfnod Allweddol 2 
 

 Nifer y 
disgyblion 

Canran y 
disgyblion 

Y ganran a 
gyflawnodd Lefel 

4 

Asesiad athrawon mewn Cymraeg 
Ail Iaith ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 2 

1196 (Mai 2012) 
1134 (Mai 2013) 

83.4%  
83.2% 

71.2% 
75.7% 

 
Cyfnod Allweddol 3 
 

 Nifer y 
disgyblion 

Canran y 
disgyblion 

Y ganran a 
gyflawnodd Lefel 

5 

Asesiad athrawon mewn Cymraeg 
Ail Iaith ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 3 

1507 (Mai 2012) 
1389 (Mai 2013) 

89.7% 
89.7% 

70.6% 
72.6% 
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Atodiad 1 Terfynol 
 

YSGOLION CYMRAEG TRADDODIADOL AC YSGOLION CYFRWNG CYMRAEG 

CRYNODEB O AMCANESTYNIADAU DISGYBLION 

2012-2018 

BLWYDDYN 2 YN UNIG 

         Cyffredinol % 

 Medi '12 
Medi 
'13 Medi '14 

Medi 
'15 

Medi 
'16 

Medi 
'17 Medi '18  Amrywiad Amrywiad 

           

YGGD Cwmgors  6 5 8 7 7 7 7  1 16.67% 

YGGD Cwmllynfell  10 13 14 10 11 12 11  1 10.00% 

           

YGGD Gwauncaegurwen  16 15 13 15 14 14 14  -2 -12.50% 

           

Ysgol Gynradd Trebannws 18 9 17 17 16 17 16  -2 -11.11% 

YGG Y Wern  15 13 29 19 20 23 21  6 40.00% 

YGG Blaendulais 13 13 13 12 12 12 12  -1 -7.69% 

YGG Castell-nedd 37 48 58 47 51 52 50  13 35.14% 

YGG Cwm-nedd 28 42 19 31 31 27 30  2 7.14% 

YGG Pontardawe 48 46 59 53 54 55 54  6 12.50% 

YGG Rhosafan 57 57 48 54 53 52 53  -4 -7.02% 

YGG Tyle'r Ynn 30 35 26 30 30 29 30  0 0.00% 

Cyfanswm 278 296 304 295 299 300 298  20 7.19% 

Cyfanswm Poblogaeth 1,529 1,468 1,536 1,500 1,498 1,511 1,496  

Cyfran cyfrwng Cymraeg 18.18% 20.16% 19.79% 19.67% 19.96% 19.85% 19.92%  
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ATODIAD TERFYNOL 2 
 
 
Blwyddyn 9

2008/09 

(2009 Plasc)

2009/10 

(2010 Plasc)

2010/11 

(2011 Plasc)

2011/12 

(2012 Plasc)

2012/13 

(2013 Plasc)

2013/14 (2013 

Plasc BI8)

2014/15 (2013 

Plasc BI7)

Cefn Saeson 151 168 181 158 137 114 132

Cwm Tawe 240 245 248 275 271 264 211

Cwrt Sart 114 107 98 112 86 97 88

Cymer Afan 66 63 69 60 48 50 37

Dŵr-y-Felin 248 246 242 202 245 169 222

Dyffryn 165 156 153 172 149 152 181

Glanafan 106 112 92 88 78 65 67

Llangatwg 180 177 140 148 141 158 148

Sandfields 142 128 110 139 123 135 114

San Joseff 131 133 112 121 91 120 94

Ystalyfera 154 149 158 176 158 158 178

Carfan Blwyddyn 9 1697 1684 1603 1651 1527 1482 1472

Cymraeg Blwyddyn 9 154 149 158 176 158 158 178

% Cymraeg BI9 9.1% 8.8% 9.9% 10.7% 10.3% 10.7% 12.1%  
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ATODIAD TERFYNOL 3 
 
Sgorau Oedran Safonol - Llythrennedd Holl Ddisgyblion (Cym)

Blwyddyn Carfan Datgymhwy

sedig (D)

Absennol 

(X)

< 85

BI 2 Castell-nedd Port Talbot 261 0.4% 0.4% 2%

BI 2 Cymru Gyfan 7447 1.0% 0.7% 1%

BI 3 Castell-nedd Port Talbot 274 0.4% 2.9% 8%

BI 3 Cymru Gyfan 7073 1.3% 1.0% 3%

BI 4 Castell-nedd Port Talbot 220 0.0% 2.3% 11%

BI 4 Cymru Gyfan 6730 1.6% 0.9% 6%

BI 5 Castell-nedd Port Talbot 207 1.0% 2.4% 8%

BI 5 Cymru Gyfan 6465 1.5% 0.9% 5%

BI 6 Castell-nedd Port Talbot 223 0.4% 2.2% 12%

BI 6 Cymru Gyfan 6148 1.0% 0.8% 9%

BI 7 Castell-nedd Port Talbot 178 0.0% 0.0% 9%

BI 7 Cymru Gyfan 5731 0.2% 1.3% 13%

BI 8 Castell-nedd Port Talbot 152 0.0% 0.0% 11%

BI 8 Cymru Gyfan 5586 0.2% 2.1% 12%

BI 9 Castell-nedd Port Talbot 159 0.6% 1.3% 16%

BI 9 Cymru Gyfan 5635 0.2% 2.2% 14%

Pob Blwyddyn Castell-nedd Port Talbot 1674 0.4% 1.6% 7%

Pob Blwyddyn Cymru Gyfan 50815 0.9% 1.2% 7%

59% 28%

64% 20%

57% 27%

65% 26%

57% 34%

60% 27%

54% 35%

67% 24%

64% 22%

65% 24%

67% 28%

58% 30%

57% 35%

62% 30%

57% 36%

Canran

85:115 115 +

54% 45%

45% 53%

65% 26%

 
 
TARGEDAU CNPT ar gyfer sgorau safonol dros 85 yn y prawf llythrennedd cenedlaethol 

 

 2013-2014 ˃ 85 2014-2015 ˃ 85 2015-2016 ˃ 85 2016-2017 ˃ 85 

Blwyddyn 2 56% 60% ˃ 60% 65% 

Blwyddyn 3 55% 60% ˃ 60% 65% 

Blwyddyn 4 66% 70% ˃ 70% 75% 

Blwyddyn 5 59% 65% ˃ 70% 75% 

Blwyddyn 6 63% 68% ˃ 70% 75% 

Blwyddyn 7 61% 68% ˃ 70% 75% 
Blwyddyn 8 68% 74% ˃75% 80% 

Blwyddyn 9 66% 73% ˃75% 80% 

 



   

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATODIAD TERFYNOL 4 
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Nifer Ysgol Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

2125 YGGD Cwmgors 1 3 1 3 1 3 1 1

2128 YGGD Cwmllynfell 4 3 1 4 4 1 4 3

2149 YGGD GCG 1 1 4 3 3 4 3 4

2158 YGG Rhosafan 3 3 4 3 2 4 2 2

2168 YGG Castell-nedd 1 4 3 3 2 4 3 4

2202 YGG Blaendulais 1 4 3 1 4 4 4 4

2205 YGG Cwm-nedd 1 3 4 3 4 4 2 4

2208 YGGD Trebannws 4 3 4 4 4 4 4 4

2213 YG Y Wern 1 4 3 4 2 2 3 1

2218 YGG Pontardawe 1 1 1 3 3 2 1 3

2231 YGG Tyle'r Ynn 1 3 1 1 2 1 2 2

Nifer Ysgol Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

2125 YGGD Cwmgors 3 1 2 2 1 1 1 1

2128 YGGD Cwmllynfell 4 2 3 3 3 4 4 3

2149 YGGD GCG 4 3 2 3 3 3 2 4

2158 YGG Rhosafan 2 3 2 2 3 2 1 3

2168 YGG Castell-nedd 3 2 3 2 2 3 3 4

2202 YGG Blaendulais 1 3 3 4 4 4 4 4

2205 YGG Cwm-nedd 4 4 4 3 3 4 4 3

2208 YGGD Trebannws 4 4 4 4 4 4 4 4

2213 YG Y Wern 2 3 4 3 3 4 3 2

2218 YGG Pontardawe 2 1 1 2 2 1 1 2

2231 YGG Tyle'r Ynn 4 4 3 3 1 2 3 1

% sy'n Sgorio 85+
Chwarteli Meincnodi

Llythrennedd - Cymraeg Llythrennedd - Saesneg

% sy'n Sgorio 115+
Chwarteli Meincnodi

Llythrennedd - Cymraeg Llythrennedd - Saesneg

 


