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POLISI PONTIO CYFNOD ALLWEDDOL DAU I DRI 

 
Mae’r polisi pontio hwn yn gytundeb ar y cyd rhwng yr ysgolion canlynol: 

 

Ysgol Gymraeg Bro Helyg 

Ysgol Gymraeg Bryn Onnen 

Ysgol Gymraeg Casnewydd 

Ysgol Gymraeg Cwmbrân 

Ysgol Gymraeg y Fenni 

Ysgol Gymraeg y Ffin 

Ysgol Gymraeg Ifor Hael 

Ysgol Gymraeg Panteg 

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 

Ysgol Gyfun Gwynllyw 

 

PWRPAS 

 

Ein nodau cytun yw: 

 

 

 Paratoi disgyblion Cyfnod Allweddol Dau ar gyfer y profiad o 

drosglwyddo i Gyfnod Allweddol Tri. 

 Hyrwyddo dilyniant addysg y disgyblion rhwng y cyfnodau allweddol. 

 Sicrhau bod data ar gyfer trosglwyddo disgyblion wedi’u darparu a’u 

defnyddio’n briodol. 

 Sicrhau bod y disgyblion a’u rhieni yn cael eu hysbysu’n llawn am y 

broses drosglwyddo. 

 Sicrhau bod y cyd-lynwyr AAA yn trefnu fel bod y  cymorth penodol ar 

gyfer y disgyblion hynny yn parhau yng Ngyfnod Allweddol Tri. 

 Meithrin mwy o ymwybyddiaeth ymsyg staff o’r cyfnod arall, yn 

enwedig yr arferion a’r fethodoleg a geir ynddi  yn ogystal â’r profiad 

a gaiff disgyblion. 

 Rhannu arbenigedd ac adnoddau. 
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AMSERLEN 

 

Mae’r cynllun yn nodi sut ydym a sut y byddwn yn cydweithio i gyflawni’r 

nodau uchod.  Mae’n rhoi crynodeb o’r nodau ac amcanion y mae ysgolion y 

bartneriaeth wedi cytuno arnynt ar gyfer y cyfnod o fis Medi 2014 i fis 

Gorffennaf 2017. 

 

Bydd ysgolion y bartnertiaeth yn adolygu ac yn cytuno ar y cynnydd a 

wnaed a’r camau nesaf sydd i’w cymryd bob blwyddyn gan gwblhau’r 

adolygiad nesaf yng Ngorffennaf 2016.  Yn yr un modd ag a wnaed wrth 

lunio’r cynllun hwn, byddwn yn ceisio barn rhieni, gofalwyr a disgyblion am 

y dull gweithredu.  Byddwn hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â’n 

cymheiriaid yn yr awdurdodau addysg lleol. 

 

CYNNWYS 

 

Mae’r cynllun yn nodi’r camau a gymerir yn unol â’r gofynion craidd sydd 

wedi’u nodi mewn canllawiau a ddarparwyd gan Llywodraeth Cenedlaethol 

Cymru: 

 

1. Rheoli a chydgysylltu’r broses drosgwlyddo 

2. Cynllunio’r Cwricwlwm ar y cyd 

3. Sicrhau parhad mewn dulliau addysgu a dysgu 

4. Sicrhau cysondeb wrth asesu a monitro a dilyn cynnydd disgyblion 

drwy ei gymharu â’r cyrhaeddiad blaenorol 

5. Gwerthuso effaith y polisi a’r cynlluniau gwella ar safonau 

 

Yn ogystal â hynny, mae’r cynllun yn nodi sut y byddwn yn cydweithio i sicrhau 

bod trefniadau effeithiol ar gyfer trosglwyddo yn y meysydd canlynol: 

 

6. Cysylltiadau bugeiliol i fodloni anghenion personol a chymdeithasol y 

disgyblion 

7. Rhannu gwybodaeth am gyflawniadau a chyrhaeddiad disgyblion 

8. Rhoi gwybod am anghenion dysgu disgyblion unigol 

 

Ym mhob achos, mae’r cynllun yn nodi gwaith cyfredol a pharhaus.  Os nodir 

meysydd i’w gwella, byddwn yn cytuno ar flaenoriaethau ac yn gweithio arnynt 

gyda’n gilydd yn ystod cyfnod y cynllun. 
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1.   RHEOLI A CHYDGYSYLLTU’R BROSES O DROSGLWYDDO 

 

 Rydym fel ysgolion y partnertiaeth yn ymrwymo’n parhaus i gydweithio 

er mwyn dartblygu a chyflwyno’r cwricwlwm mewn modd sy’n hybu 

dilyniant a chynnydd wrth ddysgu ymysg disgyblion wrth iddynt symud 

o Gyfnod Allweddol Dau i Gyfnod Allweddol Tri. 

 

 Rydym fel ysgolion wedi penodi cydgysylltwyr i oruchwylio’r gwaith, 

trefnu cyfarfodydd a sicrhau bod y broses yn hwylus ac yn glir.   

 

 Rydym fel ysgolion eisioes wedi sefydlu grwp llywio sef y Gweithgor 

Pontio sydd yn cynnwys cynrychiolwyr yr holl ysgolion sy’n gysylltiedig.  

Mae’r grwp yn cwrdd yn rheolaidd  o dan arweiniad  Gwasaneth 

Cyflawnu Addysg De-Ddwyrain Cymru 

 

 Rydym fel ysgolion eisioes wedi canfod a chytuno ar y cymorth sydd ar 

gael gan y GCA a’r Awdurdodau Lleol a rydym yn defnyddio  grantiau ar 

gyfer gwaith o lunio’r cwricwlwm.  Byddwn yn chwilio am gronfeydd o 

arian yn y dyfodol er mwyn ymestyn y gwaith 

 

 Rydym fel ysgolion wedi ystyried a threfnu ar gyfer goblygiadau i 

raglen hyfforddiant mewn swydd sef cynnal hyfforddiant ar y cyd ar 

gyfer athrawon Bl6 a Bl7 ar feysydd penodol fel Llythrennedd a 

Rhifedd.  Rydym hefyd wedi trefnu rhaglen arsylwi ar gyfer y 

cyfnodau allwedool er mwyn rhannu dulliau addysgu. 

 

 

Mae pob ysgol yn y bartneriaeth wedi enwebu aelod o’i thîm rheoli i arwain ar 

ddatblygu, gweithredu a gwerthuso’r camau a gytunwyd yn y cynllun hwn. 

 

 

 

 

 

GRWP LLYWIO 
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Bydd y rhai y mae ysgolion y bartneriaeth wedi’u henwebu’n cwrdd bob tymor 

i adolygu cynnydd, nodi unrhyw faterion ychwanegol y mae angen rhoi sylw 

iddynt ac, os oes angen, cytuno ar y camau gweithredu posibl. 

 

 

ADOLYGIAD BLYNYDDOL 

 

Bydd y rhai y mae ysgolion y bartneriaeth wedi’u henwebu hefyd yn gwneud 

adolygiad blynyddol o’r cynllun hwn tua diwedd y flwyddyn ysgol ac yn 

ystyried cynnydd a waned ac yn cytuno ar flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn 

ddilynol gan gynnwys rolau a chyfrifoldebau.  Bydd cyrff llywodraethu 

ysgolion y bartneriaeth yn ystyried ac yn cytuno ar argymhellion sy’n deillio 

o’r adolygiad. 

 

CYDGYSYLLTYDD TROSGLWYDDO 

 

Mae pob ysgol yn y bartneriaeth wedi enwebu Cydgysylltydd Trosglwyddo.  

Bydd y cydgysylltydd yn hyrwyddo gwaith y grwp llywio, ac yn benodol yn 

cynghori ar: 

 

o fonitro’r cynnydd ar y prif feysydd i’w gwella sydd wedi’u nodi yn y 

cynllun 

 

o y dull gorau o sicrhau bod cyfleoedd rheolaidd i gynnwys rhieni/ 

gofalwyr  a disgyblion wrth gael adborth a chynllunio 

 

o sut i sicrhau bod cysylltiadau effeithiol â’r gwaith sy’n digwydd dan 

arweiniad y GCA a’r  Awdurdodau Lleol 

 

o unrhyw gamau i fodloni’r gofynion sydd wedi’u nodi yng nghanllawiau 

Llywodraeth y Cynlluniad mewn cysylltiad ag adolygu a chyhoeddi’r 

Cynllun Pontio. 

 

 

 

 

2.  CYNLLUNIO’R CWRICWLWM AR Y CYD 
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Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym fel ysgolion y bartneriaeth wedi bod yn  

dilyn rhaglen dreigl er mwyn sicrhau cysondeb rhwng gwaith Bl6 a Bl7.  

Rydym wedi canolbwyntio eisioes yn y maes bugeilol gan gynhyrchu pecyn Fy 

Nhaith i Flwyddyn 7.  Rydym hefyd wedi canolbwyntio ar nifer o bynciau 

anghraidd fel Hanes, Addysg Gorfforol a  Cherddoriaeth er mwyn sicrhau 

bod cysondeb o ran dysgu termau allweddol ag ati ar draws y cyfnodau 

allweddol.  Yn ogystal rydym wedi ffocysu ar y pynciau craidd er mwyn 

cynllunio unedau pontio.  Ein ffocws ar hyn o bryd yw cynhyrchu unedau 

pontio ar gyfer gwaith Llythrennedd a Rhifedd er mwyn cryfhau sgiliau’r 

disgyblion.  Yn yr un modd rydym hefyd wedi bod yn cydweithio er mwyn 

datblygu sgiliau llythrennedd y disgyblion wrth iddynt drosglwyddo o un 

cyfnod allweddol i’r llall.  Rydym wedi cytuno ar y meysydd i’w gwella sef i 

ddiwygio unedau o waith pontio ar gyfer y pynciau craidd.  

 

3. DULLIAU O SICRHAU DILYNIANT WRTH DDYSGU AC ADDYSGU 

 

Rydym fel ysgolion y bartneriaeth wedi ymrwymo’n llwyr at sicrhau dilyniant 

i’r disgyblion wrth ddysgu ac addysgu yng Nghyfnodau Allweddol Dau a Thri.  

Er mwyn gwneud hynny, rydym yn ceisio cynnig cymaint o gyfleoedd ag sy’n 

bosibl er mwyn i’r athrawon cynradd ac uwchradd gael rhannu profiadau ac 

arbenigedd drwy arsylwi ar ystafelloedd dosbarth a dulliau dysgu ei gilydd.   

 

4. CYSONDEB WRTH ASESU A MONITRO A DILYN CYNNYDD 

DISGYBLION DRWY EI GYMHARU Â’R CYRHAEDDIAD 

BLAENOROL 

 

Ar hyn o bryd ceir cyfleoedd yn ystod y flwyddyn i athrawon y ddau gyfnod 

ddod at ei gilydd i drafod safon gwaith y disgyblion.   Ers blynyddoedd. 

rydym wedi safoni a chymedroli gwaith y disgyblion yn y pynciau craidd.  

Llwyddywyd i ennill achrediad  proffil y dysgwr yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ar 

adeg trosgwlyddo’r disgyblion, rhennir gwybodaeth am gyflawniad disgyblion 

unigol yn y pynciau craidd gyda’r ysgol uwchradd, yn ogystal â’u hoedrannau 

darllen a sillafu yn y ddwy iaith a chanlyniadau profion cenedlaethol 

Llythrennedd a Rhifedd.   Mae’r data craidd a drosglwyddir i’r ysgol 

Uwchradd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol Dau yn linell fesur ar gyfer pennu 

targedau ar gyfer cyrhaeddiad y disgyblion yng Nghyfnod Allweddol Tri. 
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Ein targed yw rhoi mwy o gyfleoedd i athrawon y ddau gyfnod ddod at ei 

gilydd i drafod ac asesu gwaith  plant fe y ceir mwy o gyd-ddealltwriaeth o 

safonau a dilyniant trwy gyfarfodydd cymerdroli rheolaidd. Ein gobaith yw i 

ddarparu’r hyfforddiant mewn swydd, adnoddau a chanllawiau pellach er 

mwyn hyrwyddo cysondeb wrth asesu, monitro a dilyn cynnydd disgyblion.  Ein 

nod yw datblygu sustem a fydd yn defnyddio sylfaen cadarn gwaith Cyfnod 

Allweddol Dau a hwyluso’r gwaith o gynllunio cwricwlwm mwy addas ar gyfer 

disgyblion Cyfod Allweddol Tri sy’n ein galluogi i bennu targedau ar gyfer 

pynciau, adrannau, dosbarthiadau a disgyblion unigol. 

 

5. GWERTHUSO EFFAITH Y POLISI A’R CYNLLUNIAU GWELLA AR 

SAFONAU 

 

Mae y gwaith pontio o Gyfnod Allweddol Dau i Dri a sicrhau bod y disgyblion 

yn trosglwyddo’n effeithiol yn flaenoriaeth i holl ysgolion y bartneriaeth.  

Gan ein bod yn  cwrdd yn rheolaidd , ymrwymwn i adolygu a datblygu’r cynllun 

yn rheolaidd.   

 

 Trwy ymgynghori  parhaus rhwng athrawon Blwyddyn 6 a Phennaeth 

Blwyddyn 7 a Dirpwy Bennaeth Bugeilol, sicrhewn y cawn adborth am 

effeithiolrwydd y cynllun. 

 

 Trwy adborth cynlluniau y Gweithgor Pontio CA2/CA3, cawn ystyried 

cryfderau a gwendidau ein cynlluniau ar ansawdd dysgu a chynnal 

safonau. 

 

 Trwy ddadansoddi cyrhaeddiad y disgyblion yn barhaus, gallwn 

ddefnyddio’r data craidd yn fwy effeithiol. 

 

 Ymrwymwn hefyd i sicrhau bod effeithiau mentrau penodol yn cael eu 

monitro a’u rhannu o fewn ysgolion y bartneriaeth hon a’r grwp llywio 

er mwyn dylanwadu ar waith y dyfodol.    

 

 

 

 

 

6. MEYSYDD YCHWANEGOL Y CYNLLYN TROSGWLYDDO 
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A) Cynllun Trosglwyddo Bugeiliol  

Mae gennym gynlluniau trosglwyddo cynhwysfawr eisioes sef Y Daith i 

Flwyddyn Saith.  Mae’r cynlluniau wedi  derbyn ymateb ffafriol oddiwrth 

Arolygwyr ESTYN yn ystod Arolwg Ysgol Gyfun Gwynllyw yn 2008. 

 

B) Rhannu gwybodaeth am anghenion dysgu disgyblion unigol 

 

Mae rhaglen trosglwyddo eisioes yn cydnabod y disgyblion hynny sydd ag 

anghenion addysgol ychwanegol.  Mae cydlynydd yr ysgol uwchradd yn ymweld 

â phob ysgol gynradd ac yn trafod anghenion y disgyblion hynny.  Rhennir 

gwybodaeth am yr unigolion hynny a mae’r cydlynydd hefyd yn mynychu 

adolygiadau y disgyblion hynny o fewn yr ysgolion cynradd ym Mlynyddoedd 6 

a 5 pan fo angen.  Trosglwyddir y ffeiliau gwybodaeth i’r uwchradd hefyd.  

Defnyddir yr holl wybodaeth wedyn i benderfynu ar y strategaethau addysgu 

ac i bennu targedau ar gyfer y disgybion hynny a chant eu diweddaru yn 

gyson er mwyn cwrdd a’u hanghenion addysgol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r rhai yn cytuno ar y cynllun hwn ar ran Cyrff Llywodraethu ysgolion y 

bartneriaeth 
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Ysgol _____________________________________________________ 

 

Enw______________________________________________________ 

 

LLofnod __________________________________________________ 

 

Dyddiad___________________________________________________ 

 

 

 

 

Ysgol _____________________________________________________ 

 

Enw______________________________________________________ 

 

LLofnod __________________________________________________ 

 

Dyddiad___________________________________________________ 

 

 

 

 

Ysgol _____________________________________________________ 

 

Enw______________________________________________________ 

 

LLofnod __________________________________________________ 

 

Dyddiad___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ysgol _____________________________________________________ 
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Enw______________________________________________________ 

 

LLofnod __________________________________________________ 

 

Dyddiad___________________________________________________ 

 

 

 

 

Ysgol _____________________________________________________ 

 

Enw______________________________________________________ 

 

LLofnod __________________________________________________ 

 

Dyddiad___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Ysgol _____________________________________________________ 

 

Enw______________________________________________________ 

 

LLofnod __________________________________________________ 

 

Dyddiad___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysgol _____________________________________________________ 
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Enw______________________________________________________ 

 

LLofnod __________________________________________________ 

 

Dyddiad___________________________________________________ 

 

 

 

 

Cadarnehir bod copi o’r cynllun wedi’i drosglwyddo i’r awdurdodau addysg lleol 

perthnasol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru. 

 

Mae copïau ar gael hefyd ar gais ym mhob un o ysgolion y bartneriaeth. 

 

 


