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A. Trosolwg 

 
1. Mae'r ddogfen hon yn rhoi trosolwg cryno o'r gofynion statudol ar gyfer gosod targedau 

perfformiad ac absenoldeb ar lefel ysgol, gyda rhywfaint o ganllawiau perthnasol. Mae'n 
cynnwys yr holl ddiwygiadau diweddar i reoliadau'n ymwneud â gofynion gosod 
targedau ysgolion.  
 

2. Nid yw'r ddogfen yn cwmpasu'r camau y mae angen eu cymryd drwy'r broses 
hunanwerthuso i nodi lle y dylid gosod targedau.  

 
3. Newidiadau 2018 

Yn 2017, ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar gyfres o reoliadau, a’u diwygio yn 2018, 
er mwyn rhoi terfyn ar gyhoeddi, fel mater o drefn, data Asesiadau Athrawon a data 
ynghylch y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol ar lefel ysgol, awdurdod lleol a 
rhanbarthol, gan gynnwys y rheoliadau ar ofynion gosod targedau ysgolion. Bwriad y 
casgliadau hyn o newidiadau oedd helpu i sicrhau bod ysgolion yn gallu canolbwyntio ar 
asesu'r disgybl, yn hytrach na defnyddio data fel rhan o system atebolrwydd lem.  
 
Dyma'r prif newidiadau a oedd yn effeithio ar y gofynion o ran gosod targedau: 

 nid oedd yn ofynnol bellach i ysgolion gyhoeddi canlyniadau cyrhaeddiad mewn 
perthynas â'r targedau a osodwyd yn flaenorol ar gyfer cohortau Cyfnod Allweddol 2 
a Chyfnod Allweddol 3; 

 roedd yn ofynnol i ysgolion osod targedau ar gyfer cohortau o ddisgyblion ym 
Mlwyddyn 11 yn hytrach na disgyblion sy'n 16 oed; 

 nid oedd yn ofynnol bellach i ysgolion osod targedau yn erbyn y Dangosydd Pwnc 
Craidd (ar gyfer cohortau o ddisgyblion 16 oed); 

 nid oedd yn ofynnol bellach i ysgolion osod targedau ar gyfer cyfran y disgyblion sy'n 
gadael yr ysgol heb ennill cymhwyster cymeradwy (ar gyfer cohortau o ddisgyblion 
16 oed). 
 

4. Newidiadau 2019 
Yn dilyn hyn, ymgynghorodd Llywodraeth Cymru yn 2019 ar nifer o ddiwygiadau pellach 
i'r rheoliadau ar ofynion gosod targedau mewn ysgolion. Pwrpas y newidiadau hyn oedd 
sicrhau bod y gofynion gosod targedau'n cyd-fynd â'r mesurau perfformiad interim 
newydd ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 a fyddai'n cael eu gweithredu o 2019. Roeddent 
hefyd yn helpu i gefnogi gwelliant parhaus mewn ysgolion. Daeth y diwygiadau mwyaf 
diweddar i rym ar 1 Medi 2019. 
 
Dyma'r prif newidiadau: 

 nid yw'n ofynnol bellach i ysgolion osod targedau ar sail mesurau penodol ar gyfer 
cohortau yng Nghyfnod Allweddol 4; 

 mae nifer y targedau amhenodol sy'n adlewyrchu'r blaenoriaethau a nodwyd drwy'r 
broses hunanwerthuso ar gyfer cohortau yng Nghyfnod Allweddol 4 bellach wedi 
cynyddu i chwech.  
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5. Mae'r rheoliadau canlynol bellach wedi'u diwygio: 

 Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) 2011  
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2011/1945/contents/made 

 
6. Daeth y ddwy set o ddiwygiadau i'r rheoliadau uchod i rym o 31 Gorffennaf 2018 a 1 

Medi 2019, yn y drefn honno, gan nodi'r gofynion diweddaraf: 

 Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Gwybodaeth Asesiadau Athrawon) 
(Cymru) 2018  
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2018/766/pdfs/wsi_20180766_mi.pdf 

 Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) (Diwygio) 2019  
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2019/993/pdfs/wsi_20190993_mi.pdf 

 
7. Gellir defnyddio'r canllawiau hyn gyda'r adran ar osod targedau yn y ddogfen 

ganlynol: 

 Rheoliadau ynghylch adrodd am wybodaeth am ysgolion a disgyblion: dogfen 
ganllaw 2018 
https://llyw.cymru/rheoliadau-syn-llywodraethur-strategaeth-rheoli-gwybodaeth 

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2011/1945/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/wsi/2018/766/pdfs/wsi_20180766_mi.pdf
https://gov.wales/regulations-governing-information-management-strategy
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B. Cyd-destun polisi 

 
Ym mis Chwefror 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynigion drafft ar gyfer trefniadau 
gwerthuso a gwella yn y dyfodol. Mae’r newidiadau diweddar i’r gofynion mewn perthynas â 
gosod targedau yn adlewyrchu’r broses drosglwyddo dros y tair blynedd nesaf a fydd yn 
arwain at weithredu’r trefniadau newydd ym mis Medi 2022. 
 
Mae'r ddeddfwriaeth ar y gofynion o ran gosod targedau ysgolion yn rhan o gyfres o 
ddeddfwriaeth y bwriedir iddynt gefnogi polisi Llywodraeth Cymru ynghylch casglu, cyhoeddi 
a rhannu gwybodaeth am ysgolion a disgyblion, at ddiben sicrhau hunanwerthuso cadarn ar 
gyfer gwelliant parhaus a dyrannu cymorth er mwyn helpu i godi safonau. 
 
Mae hunanwerthuso gan ysgolion yn gwneud cyfraniad allweddol, gan wella ansawdd 
addysg a safonau cyflawniad. O'i ddefnyddio'n gywir, mae'r broses gosod targedau yn 
bwysig ar gyfer gwella ysgolion drwy ganolbwyntio ar yr hyn y mae ysgolion yn ei wneud 
nawr, beth arall y dylent geisio ei gyflawni a beth y mae'n rhaid iddynt ei wneud i wireddu 
hyn. Mae'r ffocws a'r cyfeiriad a geir drwy osod targedau addas o fudd mawr wrth weithredu 
unrhyw strategaeth wella.  
 
Dylid gosod targedau ar sail gwaith monitro a gwerthuso trylwyr ar ystod eang o wybodaeth 
a gwaith yr ysgol yn ei chyfanrwydd, er mwyn nodi'r cryfderau a'r blaenoriaethau ar gyfer 
gwella, rhagweld perfformiad posibl a chanolbwyntio ymdrechion ac adnoddau ar wella 
deilliannau i ddysgwyr.   

 
Mae targedau ar eu mwyaf pwerus pan gânt eu defnyddio ochr yn ochr â phrosesau 
athrawon i asesu a monitro cynnydd disgyblion i lywio'r hyn y mae angen ei wneud yn y 
dosbarth i wella’r addysgu a’r dysgu. 
 
Bydd seilio targedau ar ganlyniadau hunanwerthuso’n ei gwneud yn fwy posibl i dargedau 
adlewyrchu blaenoriaethau cenedlaethol a lleol fel ei gilydd, a'r gwahanol anghenion sydd 
gan grwpiau amrywiol o ddisgyblion. 
 
Mae rôl yr awdurdod lleol o ran cytuno ar dargedau i ysgolion yn ei helpu i gyflawni ei 
ymrwymiadau i ddarparu her a chefnogaeth wahaniaethol. Mae'n fodd i sicrhau bod 
targedau'n ymestynnol ond yn realistig, yn canolbwyntio ar flaenoriaethau gwirioneddol ar 
gyfer gwella mewn ysgolion unigol ac yn seiliedig ar ddefnydd cadarn o dystiolaeth ynghylch 
cryfderau a gwendidau a pherfformiad. Bydd targedau'n rhoi adlewyrchiad gwell o botensial 
disgyblion unigol, yn codi disgwyliadau ac yn codi dyheadau.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi'n glir ein disgwyliad mai dim ond i ategu gwaith 
hunanwerthuso y dylid defnyddio targedau ysgolion. Ni ddylid eu hystyried yn fesur 
rhanbarthol o berfformiad neu’n fesur perfformiad y bydd ysgolion yn atebol i awdurdodau 
lleol ar ei sail. Trafodwyd hyn â Chyfarwyddwyr Addysg yr awdurdodau lleol a Rheolwyr 
Gyfarwyddwyr y consortia. 
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C. Gofynion 

 
Nodir gofynion y ddeddfwriaeth ganlynol yn y ddogfen hon: 
 

 Rheoliadau Addysg (Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb) (Cymru) 2011 
 

 Rheoliadau Addysg (Diwygiadau’n Ymwneud â Gwybodaeth Asesiadau Athrawon) 
(Cymru) 2018  

 

 Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) (Diwygio) 2019 
 

Mae'r rheoliadau uchod yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff llywodraethu ysgolion cynradd, 
uwchradd a chanol osod targedau ar gyfer perfformiad disgyblion ar ddiwedd Cyfnodau 
Allweddol 2, 3 a 4 ac ar gyfer lleihau absenoldeb, ac i awdurdodau lleol gytuno arnynt. 
Mae'r rheoliadau hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff llywodraethu gyhoeddi'r targedau a 
osodwyd, ynghyd â chanlyniadau cyrhaeddiad ar gyfer disgyblion ym Mlwyddyn 11 a 
chyfraddau absenoldeb ar gyfer yr ysgol. 
 
Disgwylir i ysgolion ddefnyddio'r wybodaeth sydd ar gael iddynt, gan gynnwys Set Ddata 
Graidd Cymru Gyfan ar gyfer Cyfnod Allweddol 4, i werthuso cynnydd, cryfderau a 
gwendidau, er mwyn gosod targedau realistig, ond heriol, i wella perfformiad. 
 

1. Gofynion Statudol Cyffredinol  

 
a. Camau ar gyfer gosod targedau 

 

 Rhaid i'r corff llywodraethu osod targedau a’u cyflwyno ar gyfer cytundeb yr 
awdurdod lleol heb fod yn hwyrach na 31 Rhagfyr ym mhob blwyddyn ysgol. 
 

 Rhaid i'r awdurdod lleol hysbysu'r corff llywodraethu, o fewn tri diwrnod gwaith 
ar ôl derbyn y targedau a gyflwynwyd, os nad yw'n fodlon a bod angen i'r corff 
adolygu targed. 

 

 Os gofynnir i'r corff llywodraethu adolygu targed, rhaid i'r corff gyflwyno'r targed 
diwygiedig o fewn 21 diwrnod gwaith ar ôl hysbysiad yr awdurdod lleol. 

 

 Os bydd yr awdurdod lleol yn parhau i fod yn anfodlon â tharged diwygiedig a 
gyflwynwyd gan y corff llywodraethu, rhaid i'r awdurdod lleol ei hun osod y 
targed ar gyfer yr ysgol. 
 

 Wedi i dargedau ar gyfer perfformiad neu absenoldeb gael eu gosod, ni cheir eu 
haddasu heb i'r awdurdod lleol gytuno i hynny ymlaen llaw. 
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b. Cylch gosod targedau 
 
i) Caiff targedau perfformiad eu gosod bob tair blynedd ar gyfer cohort: 

 

 Mae a wnelo targedau dros dro â pherfformiad disgyblion a fydd yn dechrau 
blwyddyn olaf Cyfnod Allweddol 2, 3 neu 4 yn y flwyddyn sy'n dilyn y flwyddyn 
academaidd nesaf. 

 

 Mae a wnelo targedau a adolygwyd â pherfformiad disgyblion a fydd yn 
dechrau blwyddyn olaf Cyfnod Allweddol 2, 3 neu 4 yn y flwyddyn academaidd 
nesaf. Targedau dros dro yw'r rhain a osodwyd yn y flwyddyn academaidd 
flaenorol, a dylid eu diwygio yn sgil yr adolygiad os oes angen. 
 

 Mae a wnelo targedau terfynol â pherfformiad disgyblion sydd ym mlwyddyn 
olaf Cyfnod Allweddol 2, 3 neu 4 yn y flwyddyn academaidd bresennol. Dyma'r 
targedau terfynol a osodwyd yn y flwyddyn academaidd flaenorol ac ni ddylid 
eu diwygio heb sicrhau cytundeb clir yr awdurdod lleol. 

 
 
ii) Pennir targedau absenoldeb bob tair blynedd ar gyfer pob disgybl o oedran 

ysgol gorfodol mewn ysgol. 
 

 Mae a wnelo targedau dros dro â lleihad yn y cyfraddau absenoldeb ar gyfer 
pob disgybl o oedran ysgol gorfodol a fydd ar gofrestr yr ysgol yn y flwyddyn 
sy'n dilyn y flwyddyn academaidd nesaf. 

 

 Mae a wnelo targedau a adolygwyd â lleihad yn y cyfraddau absenoldeb ar 
gyfer pob disgybl o oedran ysgol gorfodol a fydd ar gofrestr yr ysgol yn y 
flwyddyn academaidd nesaf. Dyma'r targedau dros dro a osodwyd yn y 
flwyddyn academaidd flaenorol, a dylid eu diwygio yn sgil yr adolygiad os 
oes angen. 
 

 Mae a wnelo targedau terfynol â lleihad yn y cyfraddau absenoldeb ar gyfer 
pob disgybl o oedran ysgol gorfodol sydd ar gofrestr yr ysgol yn y flwyddyn 
academaidd bresennol. Dyma'r targedau terfynol a osodwyd yn y flwyddyn 
academaidd flaenorol ac ni ddylid eu diwygio heb sicrhau cytundeb clir yr 
awdurdod lleol. 
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c. Nodi'r disgyblion y dylid gosod targedau ar eu cyfer mewn unrhyw flwyddyn 
academaidd: 

 
i) Targedau ar gyfer perfformiad ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 

Grŵp 
Blwyddyn 

y CC 

Dros dro 

Newydd eu 
gosod 

Adolygu 

Targedau dros 
dro’r flwyddyn 

flaenorol - dylid 
eu hadolygu os 

oes angen 

Terfynol 

Targedau a 
adolygwyd y 

flwyddyn 
flaenorol – ni ellir 

eu diwygio 
bellach 

6    

5    

4    

 
ii) Targedau ar gyfer perfformiad ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 

Grŵp 
Blwyddyn 

y CC 

Dros dro 

Newydd eu 
gosod 

Adolygu 

Targedau dros 
dro’r flwyddyn 

flaenorol - dylid 
eu hadolygu os 

oes angen 

Terfynol. 

Targedau a 
adolygwyd y 

flwyddyn 
flaenorol – ni ellir 

eu diwygio 
bellach 

9    

8    

7    

 
iii) Targedau ar gyfer perfformiad ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 

Grŵp 
Blwyddyn 

y CC 

Dros dro 

Newydd eu 
gosod 

Adolygu 

Targedau dros 
dro’r flwyddyn 

flaenorol - dylid 
eu hadolygu os 

oes angen 

Terfynol. 

Targedau a 
adolygwyd y 

flwyddyn 
flaenorol – ni ellir 

eu diwygio 
bellach 

11    

10    

9    
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iv) Targedau o ran cyfraddau absenoldeb ar gyfer disgyblion sydd ar y 
gofrestr 

Yr holl 
ddisgyblion o 
oedran ysgol 
statudol sydd 
ar y gofrestr 

Dros dro 

Newydd eu 
gosod 

Adolygu 

Targedau dros 
dro’r flwyddyn 

flaenorol - 
dylid eu 

hadolygu os 
oes angen 

Terfynol. 

Targedau a 
adolygwyd y 

flwyddyn 
flaenorol – ni 

ellir eu diwygio 
bellach 

Yn y flwyddyn 
academaidd 
bresennol  

   

 

Yn y flwyddyn 
academaidd 

nesaf 

  

 

 

Yn y flwyddyn 
sy'n dilyn y 
flwyddyn 

academaidd 
nesaf 

 

 

  

 
 

d. Cyhoeddi gwybodaeth yn ymwneud â thargedau 
 

 Rhaid i'r corff llywodraethu gyhoeddi gwybodaeth am y canlynol yn adroddiad 
blynyddol yr ysgol: 

- Canlyniadau cyrhaeddiad (ar gyfer disgyblion Blwyddyn 11 yn unig)* 
- Targedau perfformiad (y targedau dros dro, y targedau a adolygwyd a'r 

targedau terfynol) 
- Cyfraddau absenoldeb 
- Targedau absenoldeb (y targedau dros dro, y targedau a adolygwyd a'r 

targedau terfynol) 
 

 Os yw'r adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn ystod y flwyddyn ysgol berthnasol, rhaid 
i'r corff llywodraethu hefyd gyhoeddi'r targedau perfformiad ac absenoldeb 
terfynol a osodwyd ar gyfer y flwyddyn ysgol cynt. 

 

 Rhaid i’r corff llywodraeth hefyd gyhoeddi yn adroddiad blynyddol yr ysgol 
ddatganiad ar y graddau y mae’r canlyniadau cyrhaeddiad ar gyfer disgyblion 
Blwyddyn 11 a’r cyfraddau absenoldeb wedi bodloni’r targedau terfynol cyfatebol 
ar gyfer: 

- y flwyddyn ysgol flaenorol os yw’r adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar ôl 
diwedd y flwyddyn ysgol berthnasol; 

- y flwyddyn cyn y flwyddyn ysgol berthnasol os yw’r adroddiad yn cael ei 
gyhoeddi yn ystod y flwyddyn ysgol berthnasol. 
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Sylwer: Nid yw’n ofynnol i’r corff llywodraethu gyhoeddi gwybodaeth am gyrhaeddiad ar 
gyfer disgyblion Cyfnodau Allweddol 2 a 3 nac ychwaith ddatganiad ynghylch bodloni’r 
targedau a osodwyd ar gyfer disgyblion Cyfnodau Allweddol 2 a 3 yn adroddiad blynyddol yr 
ysgol. 
 
*Ond nid lle mae 10 neu lai o ddisgyblion yn y cohort 
 

2. Targedau Y Maen Rhaid Eu Gosod 

 
a. Targedau perfformiad yn ôl Cyfnod Allweddol 

 
i) Cyfnodau Allweddol 2 a 3 

 

 Ceir uchafswm o bedwar targed ar sail mesurau penodol ar gyfer disgyblion sy'n 
cyrraedd diwedd pob cyfnod. Yn ogystal â hyn, rhaid i ysgolion osod tri tharged 
amhenodol o leiaf sy'n adlewyrchu'r blaenoriaethau a nodwyd drwy 
hunanwerthuso mewn perthynas â pherfformiad disgyblion, gan ystyried yr ystod 
ehangaf o dystiolaeth  a gwybodaeth sydd ar gael iddynt, gan gynnwys y 
tueddiadau dros amser. Dylai'r rhain adlewyrchu blaenoriaethau cenedlaethol fel 
y maent yn berthnasol i'r ysgol unigol a'i gyd-destun lleol. 
 
Dylid gosod targedau ar gyfer perfformiad disgyblion mewn perthynas â: 

 
Cyfnod Allweddol 2 Cyfnod Allweddol 3 

Targedau ar 
sail mesurau 

penodol  

Canran y disgyblion sy'n 
cyrraedd Lefel 4 neu'n uwch 

mewn Saesneg 

Canran y disgyblion sy'n 
cyrraedd Lefel 5 neu'n uwch 

mewn Saesneg 

Canran y disgyblion sy'n 
cyrraedd Lefel 4 neu'n uwch 
mewn Cymraeg iaith gyntaf1 

Canran y disgyblion sy'n 
cyrraedd Lefel 5 neu'n uwch 
mewn Cymraeg iaith gyntaf2 

Canran y disgyblion sy'n 
cyrraedd Lefel 4 neu'n uwch 

mewn Mathemateg 

Canran y disgyblion sy'n 
cyrraedd Lefel 5 neu'n uwch 

mewn Mathemateg 

Canran y disgyblion sy'n 
cyrraedd Lefel 4 neu'n uwch 

mewn Gwyddoniaeth 

Canran y disgyblion sy'n 
cyrraedd Lefel 5 neu'n uwch 

mewn Gwyddoniaeth 

Targedau 
amhenodol  

Targed amhenodol  1 Targed amhenodol  1 

Targed amhenodol  2 Targed amhenodol  2 

Targed amhenodol  3 Targed amhenodol  3 

 
 

                                            
 
1 Dylid gosod y targed hwn ar gyfer y disgyblion hynny sy'n dilyn cwrs astudio Cymraeg iaith gyntaf yn unig 
2 Dylid gosod y targed hwn ar gyfer y disgyblion hynny sy'n dilyn cwrs astudio Cymraeg iaith gyntaf yn unig 
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ii) Cyfnod Allweddol 4 
 

 Nid oes targedau ar sail mesurau penodol ar gyfer disgyblion sy'n cyrraedd 
diwedd Cyfnod Allweddol 4. Rhaid i ysgolion osod chwech targed amhenodol o 
leiaf sy'n adlewyrchu'r blaenoriaethau a nodwyd drwy hunanwerthuso mewn 
perthynas â pherfformiad disgyblion, gan ystyried eu Setiau Data Craidd Cymru 
Gyfan a’r ystod ehangaf o dystiolaeth  a gwybodaeth sydd ar gael iddynt, gan 
gynnwys y tueddiadau dros amser. Dylai'r rhain adlewyrchu blaenoriaethau 
cenedlaethol fel y maent yn berthnasol i'r ysgol unigol a'i gyd-destun lleol. 
 
Dylid gosod targedau ar gyfer perfformiad disgyblion mewn perthynas â: 
 

 Cyfnod Allweddol 4 

Targedau 
amhenodol  

Targed amhenodol  1 

Targed amhenodol  2 

Targed amhenodol  3 

Targed amhenodol  4 

Targed amhenodol  5 

Targed amhenodol  6 

 
 

 
Trefniadau pontio ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 

 

 Ar hyn o bryd, bydd gan ysgolion dargedau perfformiad 
ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 sydd wedi'u gosod yn erbyn 
y gofynion blaenorol. 
 

 Dylai'r broses o adolygu targedau Cyfnod Allweddol 4 a 
osodwyd ar gyfer disgyblion sy'n symud i Flynyddoedd 
10 ac 11 y CC, o 1 Medi 2019, adolygu'r targedau i 
adlewyrchu'r trefniadau newydd. 

 

 Dylai'r targedau dros dro newydd a osodir ar gyfer 
disgyblion sy'n symud i Flwyddyn 9, o 1 Medi 2019, 
gydymffurfio â'r trefniadau newydd. 
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b. Targedau absenoldeb 
 

Dylid gosod targedau ar gyfer perfformiad disgyblion mewn perthynas ag: 
 

 
Ysgolion Cynradd Ysgolion Uwchradd 

Targedau ar 
sail mesurau 

penodol 

Y gyfradd ar gyfer lleihau 
absenoldeb yn y cyfnod sy'n 
cwmpasu'r flwyddyn ysgol 

gyfan 

Y gyfradd ar gyfer lleihau 
absenoldeb yn y cyfnod sy'n 
cwmpasu dechrau'r flwyddyn 
ysgol hyd y dydd Gwener cyn 
y dydd Llun olaf ym mis Mai 

 
 

3. Cyfleu Targedau Amhenodol 

 
a. Targedau CAMPUS 

 

 Dylai'r targedau amhenodol sy’n ofynnol adlewyrchu dadansoddiad yr ysgol o 
gryfderau a gwendidau cyffredinol yr ysgol a'r cohort penodol o ddisgyblion. 

 

 Dylid llunio targedau ‘CAMPUS’ (Cyraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, 
Uchelgeisiol a Synhwyrol) a dylid eu cyfleu'n glir a'u seilio ar dystiolaeth glir y 
gellir hefyd ei defnyddio'n ddiweddarach i fesur cynnydd. 

 

 Dyma gynghorion i osod targedau cadarnach: 
- sicrhau bod holl dîm yr ysgol yn gwybod beth yw'r targedau. 
- seilio’r targedau ar ddata manwl gywir ac ar werthusiad cadarn o gryfderau a 

gwendidau. 
- monitro cynnydd tuag at gyrraedd y targedau hyn. 
- nodi rhwystrau i gyrraedd y targedau'n fuan a chwilio am ffyrdd o oresgyn y 

rhwystrau hynny. 
- cynnwys y gwaith o osod targedau'n rhan annatod o gylch cynllunio a 

gwerthuso'r ysgol. 
 

 Dylai'r targedau fod yn seiliedig ar hunanwerthuso, gan gynnwys adolygiad o’r 
Set Ddata Graidd Cymru Gyfan ar gyfer yr ysgol yng Nghyfnod Allweddol 4. 
Dylai'r targedau ar gyfer yr ysgol fod yn gysylltiedig â'r rheini a osodwyd ar gyfer 
dysgwyr unigol a grwpiau o ddysgwyr a'r rheini a osodwyd ar gyfer yr athrawon a'r 
pennaeth, neu'n berthnasol iddynt. 

 

 Dylai ysgolion fod yn ystyriol o'r ymrwymiad a nodwyd yn Addysg yng Nghymru: 
Cenhadaeth Ein Cenedl: Cynllun Gweithredu 2017-21 i godi safonau a chau’r 
bwlch cyrhaeddiad. 
https://llyw.cymru/cenhadaeth-ein-cenedl 
 

 Bydd ysgolion hefyd am ystyried y modd y cysylltir y targedau â'u cynllun 
datblygu ysgol, a sut y gallant ddefnyddio datblygiad proffesiynol parhaus a 
chymunedau dysgu proffesiynol i'w helpu i gyrraedd y targedau hyn. 

 
 

https://llyw.cymru/cenhadaeth-ein-cenedl
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b. Mathau posibl o dargedau nad ydynt ar sail mesurau penodol: 
 

 Mewn llawer o achosion, byddai’n fwy priodol ystyried dulliau amgen i’r dull 
mwy traddodiadol ar gyfer gosod targedau, lle nad yw’r gofynion yn 
benodol i fesurau penodol. Gellir canolbwyntio ar y canlynol er enghraifft: 

 
i) Deilliannau ar gyfer grŵp penodol o ddisgyblion neu wahaniaethau rhwng 

grwpiau penodol o ddisgyblion 
ii) Newid neu duedd yn hytrach na mesur absoliwt 
iii) Deilliant nad yw wedi'i feintioli   
iv) Deiliant sydd wedi'i ddylanwadu gan gyrhaeddiad  
v) Deilliannau sy’n gysylltiedig â phynciau penodol neu feysydd penodol o'r 

cwricwlwm 
vi) Cynnydd neu gyrchfannau disgyblion 
vii) Deilliannau sy’n gysylltiedig â gwelliannau i’w gwneud o ran cynllunio a 

darparu’r cwricwlwm 
viii)    Dylanwad disgwyliedig prosesau a systemau a fydd yn cael eu rhoi ar waith 

ix)    Deilliannau sy’n gysylltiedig ag arweinyddiaeth 
x)    Deilliannau sy’n gysylltiedig â gwelliannau a gynlluniwyd o ran presenoldeb staff 
xi)    Dylanwad disgwyliedig dysgu proffesiynol. 

 
DS: Er nad yw’r targedau’n seiliedig ar fesurau penodol, rhaid ystyried o hyd sut y 
gellir adrodd yn erbyn y rhain wrth edrych ar gynnydd yn erbyn y targedau (a sut y 
gellir llunio datganiad ar hyn ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 at ddibenion cyhoeddi - 
gweler tud 8). 

 


