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Ysgol Gynradd dan Reolaeth Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru 

Ffordd Graiglwyd, Penmaenmawr,  LL34  6YG  
 

Esgobaeth : Bangor  Dyddiad yr Arolwg: Mehefin 14 a 15 2018 
Awdurdod Lleol: Conwy  Rhif unigryw’r ysgol : 662/3024 
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1 Cyd-destun yr Ysgol 
Lleolir Ysgol Pencae ym Mhenmaenmawr, Sir Conwy, yn Ardal Weinidogaeth Dwylan. Mae gan 
y Ficer, sy’n Gadeirydd y Llywodraethwyr, berthynas agos â’r ysgol. 

Mae’r ysgol yn y broses o newid o fod yn ysgol dwy ffrwd i ysgol benodedig Gymraeg a fydd 
yn weithredol yn llawn ym Medi 2018. Ar hyn o bryd, mae 161 o ddisgyblion llawn amser ar 
gofrestr yr ysgol. Addysgir y disgyblion mewn 6 dosbarth oedran cymysg ac un dosbarth un 
oedran. Ychydig iawn o ddisgyblion sy'n dod o gartrefi lle siaredir y Gymraeg. Mae un 
ganolfan adnoddau rhan-amser i ddisgyblion cyfnod allweddol 2 sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol wedi ei sefydlu yn yr ysgol. Dros dreigl tair blynedd, mae tua 20% o'r disgyblion 
yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (19% yw canran cenedlaethol Cymru). Mae'r 
ysgol wedi adnabod 40% o'i disgyblion fel rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, sydd 
yn sylweddol uwch na'r canran cenedlaethol o 21%. Ychydig iawn o ddisgyblion sydd â 
datganiad anghenion addysgol arbennig. Yr arolwg diwethaf gafodd yr ysgol oedd yn Ionawr 
2011. 

 
2.1 Mae nodweddion ac effeithiolrwydd yr ysgol fel ysgol yr Eglwys yng Nghymru yn dda. 
 
2.2 Mae rhagolygon yr ysgol ar gyfer gwella fel Ysgol eglwysig yn dda 
 
3 Cryfderau sefydledig 

1. Datblygiad ysbrydol y disgyblion 

2. Effaith hyrwyddo gwerthoedd ymhlith y disgyblion 

3. Partneriaeth Ysgol ac Eglwys Leol 

4. Y pwyslais a roddir ar addoli fel rhan annatod o fywyd cymuned yr ysgol 

5. Y pwyslais a roddir ar Addysg Grefyddol fel rhan annatod o fywyd ysgol fel ysgol 
eglwys 

6. Arweinyddiaeth ddosranedig yn sicrhau mewnbwn eang i ddatblygiad yr ysgol fel ysgol 
eglwys 

7. Prosesau hunanarfarnu sydd wedi eu gwreiddio ym mywyd yr ysgol 

8. Polisi Addysg Grefyddol yr ysgol 

 
4 Ffocws ar gyfer datblygu 

1. Sicrhau cynrychiolaeth lawn o lywodraethwyr yr Eglwys yng Nghymru ar y Corff 
Llywodraethol 

2. Datblygu ymhellach eitemau gweledol sydd yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol y disgyblion 

3. Ategu’r hunanarfarnu fel ysgol eglwys trwy gytuno a nodi tri nod i weithio arnynt a 
datblygu yn ystod un flwyddyn ysgol 
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5 Mae’r ysgol, drwy ei chymeriad Cristnogol arbennig, yn dda am gyfarfod ag anghenion pob 
dysgwr 
Mae’r ysgol wedi plethu presenoldeb cynyddol o arddangosfeydd ysbrydol ac eitemau 
Cristnogol yn dda ers yr arolwg diwethaf. Ar yr un pryd mae’r pwyslais ar werthoedd wedi 
cael effaith cadarnhaol ar ddealltwriaeth y disgyblion. Mae angen esblygu hyn ymhellach 
wrth ystyried gosod eitemau sy’n ategu’r gwerthoedd, fel gweddïau syml, dyfyniadau 
Beiblaidd syml a delweddau er enghraifft, ar lefel llygaid y disgyblion o gwmpas safle’r ysgol. 
Fe fase hi hyd yn oed yn well os oes modd plethu dysgu am yr eitemau hyn fel rhan o 
gwricwlwm Addysg Grefyddol. 

Mae’r Ficer yn aelod blaenllaw a gwerthfawr o gymuned yr ysgol, a diolch i Agor y Llyfr a’r 
Clwb wythnosol mae aelodau eraill o’r gymuned Gristnogol leol yn cael cyfle i rannu eu 
doniau hefyd. 

Wrth siarad â’r disgyblion, mae’n amlwg bod cymeriad Cristnogol yr ysgol yn cael effaith 
cadarnhaol arnynt ac yn ategu at eu profiad fel disgyblion. 

 
6 Mae effaith cydaddoli ar y gymuned ysgol yn dda gydag elfennau rhagorol 

Boed trwy’r cydaddoli wythnosol neu’r addoli yn y dosbarth lle sicrheir cyfle i fyfyrio bob tro, 
mae addoli yn dda. Mae’r pwyslais a ddangosir trwy ganu’r gloch i ddechrau’r addoli yn y 
dosbarth, ynglŷn â manylder, paratoi ac ansawdd y cydaddoli yn elfennau rhagorol. Er nad 
yw hyn yn ffocws ar gyfer datblygu, beth am gadw sampl o gofnodion ar gyfer yr addoli yn y 
dosbarth am wythnos bob tymor, er mwyn arfarnu? Mae effaith addoli yn amlwg wrth siarad 
â’r disgyblion hefyd. 

 
7  Mae effeithiolrwydd yr addysg grefyddol yn dda gydag elfennau rhagorol 

Mae’r ysgol yn cyfrif Addysg Grefyddol fel pwnc neu sgil craidd, ac felly mae Addysg 
Grefyddol yn ymddangos yn y cynlluniau tymor hir, canolig a byr ar draws yr ysgol. Dyma 
elfen ragorol sy’n pwysleisio lle Addysg Grefyddol mewn cwricwlwm ysgol eglwys. Mae 
dychymyg a manylder yn y cynllunio yn creu awyrgylch gwych i hyrwyddo dysgu a disgyblion 
sy’n llawn diddordeb a brwdfrydedd. 
 

8 Mae effeithiolrwydd arweinyddiaeth a rheolaeth yr ysgol fel ysgol eglwysig yn dda. 
Mae’r Pennaeth yn gosod gweledigaeth a disgwyliadau clir ar gyfer yr ysgol fel ysgol eglwys 
ac wedi gafael a gweithredu ar argymhellion yr arolwg a wnaethpwyd yn 2011. Mae’n 
ymddiried yn aelodau eraill o’i thîm staff a’r Llywodraethwyr i rannu’r arweinyddiaeth a 
chyfrannu tuag at y weledigaeth, gwaith a hunanarfarnu’r ysgol fel ysgol eglwys. 

Mae’r prosesau hunanarfarnu yn gyflawn, trwyadl a gwrthrychol ac yn cynnwys staff a 
llywodraethwyr. Tybed a oes modd ategu hyn trwy gytuno (Pennaeth, Staff a 
Llywodraethwyr) ar dri nod i weithio arnynt a datblygu yn ystod un flwyddyn ysgol, a’u 
harfarnu ar ddiwedd y flwyddyn? 

Os nad oes modd llenwi pob lle sydd gan yr Eglwys yng Nghymru ar y llywodraethwyr, dylid 
gofyn i’r awdurdod Esgobaethol am gyngor. 

A ydyw’r ysgol yn cyflawni’r gofynion statudol ar gyfer cyd-addoli?  YDY 
A ydyw’r ysgol yn cyflawni’r gofynion statudol ar gyfer addysg grefyddol?  YDY 
A ydyw’r ysgol wedi gweithredu argymhellion yr arolwg blaenorol   YDY 
A ydyw’r ysgol yn cyflawni’r gofynion statudol ar gyfer mynediad? (dim angen sylw) 

 

 

Dylid ystyried cynnwys yr adroddiad hwn ochr yn ochr ag Adroddiad Adran 28 Tîm Arolygu 
Estyn a dogfennau hunarfarnu’r ysgol. Dymunaf ddiolch i Bennaeth, Staff, Llywodraethwyr a 
disgyblion Ysgol Pencae am eu croeso a’u cydweithrediad. Bendith Duw arnoch yn y dyfodol. 

 

Canon Robert Townsend 16 Gorffennaf 2018  


