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ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGOR YMGYNGHOROL SEFYDLOG 

CASNEWYDD AR ADDYSG GREFYDDOL (2015-2016) 
 

Adran 1:  Gwybodaeth am CYSAG 
 

1.1        Dyletswydd i sefydlu CYSAG 

 
Mae'n ofynnol i bob Awdurdod Addysg Lleol (AALlau) sefydlu Cyngor Ymgynghorol 
Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) yn ei ardal leol. 
 
1.2        Cyfansoddiad CYSAG 
 
Mae angen y gynrychiolaeth ganlynol ar CYSAG:- 

 enwadau Cristnogol a chrefyddol eraill a fydd, ym marn yr AALl, yn adlewyrchu 
prif draddodiadau crefyddol yr ardal mewn ffordd briodol 

 cymdeithasau sy'n cynrychioli athrawon 

 yr Awdurdod Addysg Lleol 
 
Penderfynodd yr Awdurdod Lleol y dylai'r CYSAG gynnwys chwe aelod etholedig, 
pymtheg o gynrychiolwyr o gyrff Cristnogol a chrefyddol eraill a saith cynrychiolydd o 
gymdeithasau athrawon.  
 
1.3        Aelodaeth CYSAG 
 
Rhestrir aelodau CYSAG Casnewydd yn Atodiad 1. 
 
1.4        Swyddogaethau CYSAG 
 

 Cynghori'r ALl ar addoli a'r addysg grefyddol i'w rhoi yn unol â'r maes llafur cytûn 
gan gynnwys dulliau addysgu, cyngor ar ddeunyddiau a hyfforddiant i athrawon 

 Ystyried pa un a ddylid argymell bod yr ALl yn adolygu ei faes llafur cytûn 
presennol drwy gynnal Cynhadledd ar y Maes Llafur Cytûn. 

 Ystyried pa un a ddylid amrywio'r gofyniad y dylai addoli crefyddol mewn ysgol 
sirol fod yn 'lled Gristnogol ei natur' (penderfyniadau) 

 Cyflwyno adroddiad blynyddol i'r ALl a'r Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) ar ei 
weithgareddau bob blwyddyn. 

 
1.5        Cyfarfodydd 
 
Cyfarfu CYSAG dair gwaith yn ystod blwyddyn academaidd 2015-2016.  

Dydd Mercher Tachwedd 11 2015 
Dydd Mercher Chwefror 24 2016 
Dydd Mercher Mehefin 8 2016  
 

1.6        Cynllun Datblygu 
 
Mabwysiadodd CYSAG gynllun datblygu fel sail i'w weithgareddau ar gyfer y cyfnod 
2015 - 2018. Gallwch weld y cynllun datblygu ac amlinelliad o'i gynnydd yn Atodiad 
3. 
 
1.7        Dosbarthu'r Adroddiad 
 
Ceir rhestr o'r sefydliadau a gaiff yr adroddiad yn Atodiad 5. 
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CRYNODEB GWEITHREDOL 
 
Isod, ceir crynodeb o'r cyngor a roddwyd i'r awdurdod lleol gan CYSAG a'r camau 
gweithredu a gymerwyd: 
 
ADDYSG GREFYDDOL 
 
Mater 
Monitro'r ddarpariaeth a chodi safonau mewn AG 
 
Cam Gweithredu 
1. Mae CYSAG yn ystyried ac yn dadansoddi adroddiadau arolygu ysgolion bob 

blwyddyn. Os bydd unrhyw faterion yn codi o ran AG, megis methu â bodloni 
gofynion statudol, yna bydd yr ALl yn cymryd camau dilynol. Ni nodwyd unrhyw 
faterion pwnc AG penodol yn yr adroddiadau ac felly nid oedd angen cymryd 
unrhyw gamau dilynol.  

2. Mae CYSAG yn dadansoddi canlyniadau arholiadau dros gyfnod o dair blynedd 
ac yn nodi tueddiadau mewn perfformiad wedi'u meincnodi yn erbyn data Cymru 
Gyfan. Hysbysir ysgolion am ganlyniadau'r dadansoddiad hwn a bydd CYSAG yn 
codi materion y dylai ysgolion fod yn mynd i'r afael â nhw o ganlyniad i'r 
dadansoddiad hwn. 

3. Mae CYSAG yn ymweld ag ysgolion bob blwyddyn ac yn cael cyflwyniad ar AG 
yn yr ysgol fel y gellir nodi cryfderau a gwendidau a mynd i'r afael â materion yn 
uniongyrchol. Ymwelwyd ag un ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd yn 2015/16. 

 
Y MAES LLAFUR CYTÛN AR GYFER AG  
 
Mater 
Bodloni'r gofyniad cyfreithiol i adolygu'r maes llafur cytûn ar gyfer AG bob pum 
mlynedd a monitro ei weithrediad. 
 
Cam Gweithredu 

1. Yn 2008 cymeradwyodd a mabwysiadodd y Gynhadledd Sefydlog faes llafur 
cytûn newydd ar gyfer ysgolion yr Awdurdod, a roddwyd ar waith ym mis 
Medi 2008.  

2. Ym mis Mehefin 2013 cymeradwyodd y Gynhadledd Sefydlog ailfabwysiadu 
Maes Llafur Cytûn Casnewydd ar gyfer Addysg Grefyddol gan gredu y câi'r 
maes llafur ei adolygu unwaith y byddai rhagor o wybodaeth wedi'i derbyn am 
yr asesiad a'r adolygiad o'r cwricwlwm cenedlaethol.  

3. Mae CYSAG wedi cael gwybod am y datblygiadau diweddaraf o ran yr 
adolygiad o'r Cwricwlwm Cenedlaethol bob tymor. Mae CYSAG yn aros am 
fanylion pellach gan Lywodraeth Cymru am ffurf AG yn y cwricwlwm, ynghyd 
â chyngor gan CCYSAGauC, cyn dechrau unrhyw adolygiad o faes llafur 
cytûn AG.  

 
DEUNYDDIAU ADDYSGU 

 
Mater   
Sicrhau bod ysgolion yn cael eu hysbysu am adnoddau addas  
 
Cam Gweithredu  
  

1. Hysbyswyd pob ysgol am thema Diwrnod Cofio'r Holocost 2016, sef ‘Don't 
Stand By’, a'r ffaith bod adnoddau am ddim ar yr Holocost ar gael ar y wefan 
www.hmd.org.uk, gan gynnwys cynlluniau gwersi, clipiau ffilm, astudiaethau 

http://www.hmd.org.uk/


5 
 

achos, deunydd addoli ar y cyd/gwasanaethau a thaflenni gwaith sy'n addas 
ar gyfer disgyblion cynradd hyd at fyfyrwyr ôl-16. 

2. Hysbyswyd CYSAG am adnoddau a grëwyd gan Mary Parry, ALl Sir 
Gaerfyrddin, yn mynd i'r afael â gwella cyrhaeddiad bechgyn. Mae'r adnodd 
“Pêl-droedwyr Mwslimaidd yn yr Uwch Gynghrair” yn cwmpasu agweddau ar 
Bum Conglfaen Islam ac yn codi materion yn ymwneud â sut mae credoau 
pêl-droedwyr Mwslimaidd yn effeithio ar eu bywydau. Gyda chaniatâd M 
Parry cytunodd CYSAG i ddosbarthu copi o'r adnodd a'r CD ROM cysylltiedig 
i bob adran uwchradd yn nhymor yr hydref 2015.  

 
HYFFORDDIANT AR GYFER ATHRAWON 
 
Mater  
Sicrhau bod athrawon yn gallu cael DPP priodol. 
 
Cam Gweithredu 

1.  Oherwydd y pwyslais y mae Llywodraeth bresennol Cymru yn ei roi ar 
Lythrennedd a Rhifedd, ni chynigir unrhyw hyfforddiant pwnc-benodol.  

2. Cafodd hyfforddiant a drefnir gan Swyddog Esgobaethol yr Eglwys yng 
Nghymru ei gynnig i ysgolion. 

 
ADDOLI AR Y CYD 
 
Mater 
Sicrhau bod ysgolion yn bodloni gofynion statudol ar gyfer addoli ar y cyd ac yn 
darparu profiad gwerth chweil i ddisgyblion. 
 
Cam Gweithredu 

1. Mae CYSAG yn monitro adrannau adroddiadau arolygu sy'n ymwneud ag 
addoli ar y cyd a datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol 
(SMSC) ac mae'r ALl yn cymryd camau dilynol os bydd unrhyw achos o fethu 
â bodloni gofynion statudol drwy ofyn am eu cynllun gweithredu. Cafodd y 
ddarpariaeth ar gyfer addoli ar y cyd sylwadau cadarnhaol yn nodi bod 
ysgolion yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol a diwylliannol disgyblion yn 
dda. Ni nodwyd unrhyw faterion yn ymwneud ag addoli ar y cyd yn yr 
adroddiadau ac felly nid oedd angen cymryd unrhyw gamau dilynol.  

2. Mae CYSAG wedi hysbysu ysgolion am adnoddau a gwefannau priodol sy'n 
cefnogi addoli ar y cyd mewn ysgolion e.e.  Diwrnod Cofio'r Holocost 2016.  

3. Penderfynodd CYSAG gynnal cyfarfodydd mewn ysgolion yn y Fwrdeistref ac 
arsylwi gweithred addoli ar y cyd lle y bo'n bosibl er mwyn monitro'r broses o 
fodloni gofynion statudol, darpariaeth ac ansawdd addoli ar y cyd.    

 
MATERION ERAILL:  
 
Nod: Sicrhau bod CYSAG yn fwy hyddysg drwy roi diweddariadau rheolaidd ar 
faterion lleol a chenedlaethol. 
 

1. Mae CYSAG yn parhau i fod yn aelod o CCYSAGauC ac mae'n cael adborth 
bob tymor o gyfarfodydd y Gymdeithas.  

2. Mae aelodau wedi cael tri chyflwyniad eleni. 

 Cyflawni Gwobr Efydd Nod Ansawdd Addysg Grefyddol (REQM) gan y 
cydgysylltydd AG, Ysgol Gynradd Langstone  

 AG yn yr Ysgol Uwchradd gan Bennaeth AG, Ysgol Uwchradd Dyffryn  

 AG yn yr Ysgol Gynradd gan y cydgysylltydd AG, Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon  
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Adran 2                             Cyngor ar Addysg Grefyddol 
 
2.1         Y MAES LLAFUR CYTÛN LLEOL 
 
Yn 2008 cymeradwyodd a mabwysiadodd y Gynhadledd Sefydlog faes llafur cytûn 
newydd ar gyfer ysgolion yr Awdurdod i'w weithredu o fis Medi 2008. Mae cysylltiad 
agos rhwng y maes llafur cytûn a'r Fframwaith Enghreifftiol Cenedlaethol ar gyfer AG. 
Cyflwynwyd rhaglen flynyddol o HMS ar y maes llafur cytûn a deunyddiau cymorth, 
gan gynnwys cynlluniau gwaith a ffeiliau Cynnydd wrth Ddysgu electronig ar gyfer 
ysgolion uwchradd, i ysgolion. 
 
Yn ystod blwyddyn academaidd 2012/13 hysbyswyd CYSAG am y cyhoeddiad gan y 
Gweinidog fod adolygiad o'r Cwricwlwm Cenedlaethol a'r trefniadau asesu yng 
Nghymru ar fin cael ei gynnal.  Byddai'r adolygiad hwn yn cynnwys cyflwyno'r 
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a nodi diwygiadau i'r trefniadau 
asesu a'r cwricwlwm presennol. Yn ystod Tymor yr Haf 2013 cymeradwyodd y 
Gynhadledd Sefydlog ailfabwysiadu’r maes llafur presennol gan gredu y byddai'r 
maes llafur yn cael ei adolygu unwaith y byddai canlyniadau'r adolygiad o'r 
Cwricwlwm Cenedlaethol, y trefniadau asesu a'r Cyfnod Sylfaen ar gael.  
 
Yn ystod 2015-2016, mae CYSAG wedi cael gwybod am y datblygiadau diweddaraf 
o ran yr adolygiad o'r Cwricwlwm Cenedlaethol bob tymor. Mae CYSAG yn aros am 
fanylion pellach gan Lywodraeth Cymru am ffurf AG yn y cwricwlwm, ynghyd â 
chyngor gan CCYSAGauC, cyn dechrau unrhyw adolygiad o faes llafur cytûn AG.   
 
2.2         SAFONAU MEWN AG 
 
Mae CYSAG wedi mabwysiadu nifer o strategaethau ar gyfer monitro'r safonau a 
gyflawnir gan ysgolion yr Awdurdod mewn perthynas ag addysg grefyddol gan 
gynnwys y canlynol: 
 

 Adroddiadau Arolygu Ysgolion  
  

Craffodd yr awdurdod lleol a'i CYSAG ar adrannau perthnasol o adroddiadau arolygu 
ysgolion Estyn ar gyfer cyfnod y flwyddyn academaidd Hydref 2014 - Haf 2015. Os 
bydd unrhyw faterion yn codi o ran AG, megis methu â bodloni gofynion statudol, yna 
bydd yr ALl yn cymryd camau dilynol. Arolygwyd naw ysgol yn cynnwys un ysgol 
fabanod, chwe ysgol gynradd a dwy ysgol uwchradd. Cyflwynwyd crynodeb o 
ganfyddiadau'r arolygiadau hyn i aelodau.  
 
Ar lefel gynradd ac uwchradd roedd sylwadau yn gadarnhaol yn nodi y bodlonwyd 
gofynion cwricwlwm a statudol a bod ysgolion yn astudio diwylliannau eraill ac yn 
dathlu amrywiaeth. Roedd cysylltiadau cryf ag eglwysi lleol ac mae disgyblion yn cael 
budd o amrywiaeth o ymweliadau ac ymwelwyr. Roedd darpariaeth dda ar gyfer 
dinasyddiaeth fyd-eang ac addysg dros ddatblygu cynaliadwy.  Ni nodwyd unrhyw 
faterion pwnc AG penodol yn yr adroddiadau ac felly nid oedd angen cymryd unrhyw 
gamau dilynol.  

 
 Canlyniadau Arholiadau  

 
Adolygwyd a thrafodwyd tabl manwl o ganlyniadau arholiadau gan CYSAG. 
Dadansoddwyd ffigurau sy'n ymwneud â chanlyniadau dros y tair blynedd diwethaf i 
nodi tueddiadau mewn perfformiad. Dadansoddir nifer y garfan a gofrestrwyd hefyd 
a'i chymharu â ffigurau Cymru Gyfan (pan fônt ar gael). 
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Mewn TGAU Astudiaethau Crefyddol cofrestrwyd 561 o ddisgyblion o saith ysgol 
uwchradd. Mae nifer y disgyblion wedi lleihau eleni o gymharu â'r cynnydd mawr yn 
2013 ac mae'n fwy tebyg i lefel y flwyddyn flaenorol. Fodd bynnag, mae gan 6/7 
ysgol niferoedd mewn ffigurau dwbl neu driphlyg. Yng Nghymru cofrestrwyd 11,368. 
 
Canran gyffredinol graddau A*-A oedd 26.9% sy'n is na pherfformiad blynyddoedd 
blaenorol a ffigur Cymru Gyfan, sef 31%. 
 
Canran gyffredinol graddau A*-C oedd 68.1% sy'n is na pherfformiad blynyddoedd 
blaenorol a ffigur Cymru Gyfan, sef 72%. 
 
Canran gyffredinol graddau A*-G oedd 97.3% sy'n cymharu'n dda â chanlyniadau'r 
ddwy flynedd flaenorol a ffigur Cymru Gyfan, sef 98%. 
 
Nododd CYSAG nad yw canlyniadau yn cynnal perfformiad blynyddoedd blaenorol o 
ran graddau A*-A ac A*-C ac maent hefyd yn is na ffigurau Cymru Gyfan ar gyfer 
graddau uwch A*-A ac A*-C. Maent yn cymharu'n dda â pherfformiad blaenorol a 
ffigurau Cymru Gyfan o ran graddau A*-G.   
 
Nododd aelodau fod saith ysgol yn parhau i gynnig Cwrs Byr TGAU Addysg 
Grefyddol. Bu lleihad mewn niferoedd cofrestru eleni gyda 911 o ddisgyblion o 
gymharu â 1100 yn 2013. Mae rhai ysgolion yn cofrestru disgyblion ar gyfer dau gwrs 
byr ac maent yn ennill cymhwyster cwrs llawn. Bydd hyn yn cael effaith ar 
ganlyniadau cwrs byr yn enwedig graddau A*-C.  
 
Mae canran gyffredinol graddau A*-A sef 19.1% yn cymharu'n dda â 2012 ac mae 
ychydig yn is na chanlyniadau 2013 ac yn well na ffigur Cymru Gyfan, sef 15%. 
 
Canran gyffredinol graddau A*-C oedd 59.3%. Dyma'r perfformiad gorau dros y tair 
blynedd diwethaf ac mae'n well na ffigur Cymru Gyfan, sef 53%. 
 
Canran gyffredinol graddau A*-G oedd 97.3%. Dyma'r perfformiad gorau dros y tair 
blynedd diwethaf ac mae'n well na ffigur Cymru Gyfan, sef 94%.   
 
Roedd CYSAG yn falch o weld bod nifer sylweddol yn parhau i gofrestru ar gyfer y 
cwrs byr a bod 94% o ddisgyblion yn cael eu hachredu am eu hastudiaethau CA4. 
Mae CYSAG yn ymwybodol nad yw disgyblion yn dewis dilyn y Cwrs Byr ond mae'n 
cael ei gyflwyno fel rhan o'r gofynion statudol ar gyfer AG. 
 
Ar Lefel TAG Uwch mae saith ysgol yn parhau i gynnig Safon Uwch ac roedd 94 o 
ymgeiswyr. Mae llai yn cofrestru bellach ond mae nifer yr ysgolion sy'n cofrestru wedi 
aros yr un peth.  
 
Cyflawnodd 12.8% o fyfyrwyr A*-A. Mae'r ganran hon yn is na pherfformiad blaenorol 
a ffigur Cymru Gyfan, sef 18%.  
 
O ran graddau A*-C cyfradd lwyddo'r ymgeiswyr oedd 80.9% sy'n is na ffigurau 2013 
ond yn gyson â 2012 ac yn cymharu'n dda â ffigur Cymru Gyfan sef 79%. 
 
Mae'r gyfradd lwyddo ar gyfer graddau A- E, sef 100%, yn ardderchog ac mae'n 
cynnal perfformiad rhagorol y blynyddoedd blaenorol ac yn rhagori ar ffigur Cymru 
Gyfan, sef 98%. 
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Nododd CYSAG ganlyniadau perfformiad Safon Uwch sy'n rhagori ar ffigurau Cymru 
Gyfan ar gyfer A*-C ac A*-G. 
 
Cofrestrwyd 27 o ymgeiswyr o 5 ysgol ar gyfer Safon Uwch Gyfrannol, sy'n is o ran 
nifer yr ymgeiswyr a nifer yr ysgolion yn 2014.  
 
Cyflawnodd 11.1% o fyfyrwyr y radd A uchaf sy'n well na 2012 ond yn is na 
pherfformiad 2013.  
 
Cyflawnodd 51.9% o fyfyrwyr raddau A-C. Dyma'r perfformiad gorau dros y tair 
blynedd diwethaf.  
 
Cyflawnodd 74.1% o fyfyrwyr raddau A-E. Dyma'r perfformiad gorau dros y tair 
blynedd diwethaf.  
 
Penderfynodd CYSAG ysgrifennu at ysgolion yn eu hysbysu am y dadansoddiad o'r 
arholiadau.  
 
Dylid nodi nad oes modd dod i gasgliadau pendant gan fod y ffigurau’n cynrychioli 
sgorau crai ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu detholedd y cofrestriad. Hefyd, 
mae’r niferoedd yn rhy fach i fod o bwys ystadegol mewn rhai achosion. 
 
Ceir tablau manwl o ganlyniadau arholiadau yn Atodiad 4. 
 
2.3     DULLIAU ADDYSGU, DEUNYDDIAU ADDYSGU A HYFFORDDIANT 

ATHRAWON 
 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) 

 
Hysbysodd yr awdurdod lleol CYSAG fod Consortiwm De-ddwyrain Cymru yn 
hysbysebu eu cyrsiau drwy DPP ar-lein. Oherwydd y pwyslais y mae Llywodraeth 
bresennol Cymru yn ei roi ar Lythrennedd a Rhifedd, ni chynigir unrhyw hyfforddiant 
pwnc-benodol.  
 
Caiff hyfforddiant a drefnir gan Swyddog Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru ei 
gynnig i ysgolion. 
 
Newyddion AG 
 
Cytunodd CYSAG i hysbysu pob ysgol am wefan Newyddion AG ac i annog ysgolion 
i gyflwyno erthyglau http://www.addysg-grefyddol-cymru.org/ 
 
Mae'r wefan bellach ar gael am ddim i unrhyw un sydd am ei defnyddio. 

 
Mae'n addas ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd ac mae'n hollol ddwyieithog. 
 
Mae ysgolion Casnewydd wedi cyfrannu at Newyddion AG yn 2015-16 er mwyn 
rhannu arfer da. 
 
Deunyddiau Addysgu   
 
Adnoddau Diwrnod Cofio'r Holocost 2016 

Hysbyswyd pob ysgol am thema Diwrnod Cofio'r Holocost 2016, sef ‘Don't Stand By’. 
Digwyddodd yr Holocost ac achosion dilynol o hil-laddiad am fod y poblogaethau lleol 

http://www.religious-education-wales.org/
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wedi gadael i erledigaeth dichellgar ymwreiddio. Tra bod rhai wedi cefnogi neu 
hwyluso polisïau'r wladwriaeth o ran erledigaeth, arhosodd y mwyafrif llethol yn 
dawel - ar y gorau, oherwydd ofn siarad allan; ar y gwaethaf, oherwydd difaterwch. 
Digwyddodd yr Holocost, Erledigaeth y Natsïaid a'r achosion dilynol o hil-laddiad am 
fod pobl wedi sefyll a gwylio. 

Hysbysodd CYSAG pob ysgol Fod rhagor o wybodaeth am y thema ac adnoddau 

addysgol am ddim ar yr Holocost ar gael ar ei wefan www.hmd.org.uk, gan gynnwys 

cynlluniau gwersi, clipiau ffilm, astudiaethau achos, deunydd addoli ar y 
cyd/gwasanaethau a thaflenni gwaith sy'n addas ar gyfer disgyblion cynradd hyd at 
fyfyrwyr ôl-16.  
 
Adnoddau i Gefnogi Cyrhaeddiad Bechgyn  
 
Hysbyswyd CYSAG am adnoddau a grëwyd gan Mary Parry, ALl Sir Gaerfyrddin, yn 
mynd i'r afael â gwella cyrhaeddiad bechgyn. Mae'r adnodd “Pêl-droedwyr 
Mwslimaidd yn yr Uwch Gynghrair” yn cwmpasu agweddau ar Bum Conglfaen Islam 
ac yn codi materion yn ymwneud â sut mae credoau pêl-droedwyr Mwslimaidd yn 
effeithio ar eu bywydau. Gyda chaniatâd M Parry dosbarthodd CYSAG gopi o'r 

adnodd a'r CD ROM cysylltiedig i bob adran uwchradd yn Hydref 2015.  
 

   

http://www.hmd.org.uk/
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Adran 3                      Cyngor ar Addoli ar y Cyd  
 
3.1                ADRODDIADAU AROLYGU YSGOLION 
 
Craffodd yr awdurdod lleol a'i CYSAG ar adrannau perthnasol o adroddiadau arolygu 
ysgolion Estyn ar gyfer y flwyddyn academaidd Hydref 2014 - Haf 2015. Ymdrinnir ag 
unrhyw faterion, megis methu â bodloni gofynion statudol, gan yr ALl drwy ofyn am 
gynllun gweithredu'r ysgol.  
 
Arolygwyd naw ysgol yn cynnwys un ysgol fabanod, chwe ysgol gynradd a dwy ysgol 
uwchradd. Cyflwynwyd crynodeb o ganfyddiadau'r arolygiadau hyn i aelodau 
 
Cafodd y ddarpariaeth ar gyfer addoli ar y cyd sylwadau cadarnhaol yn nodi bod 
ysgolion cynradd ac uwchradd yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol a 
diwylliannol disgyblion yn dda.  
 
Nodweddion da  
 

 Mae'r gwasanaethau dyddiol yn fywiog, yn annog disgyblion i feddwl ac yn eu 
herio ac maent yn llwyddiannus iawn o ran darparu cyfleoedd gwerthfawr ar 
gyfer datblygiad ysbrydol. 

 

 Maent yn ennyn diddordeb y disgyblion ac yn datblygu eu dealltwriaeth o 
werthoedd a rennir yn dda. 

 

 Mae gwasanaethau ac amrywiaeth o ymweliadau ac ymwelwyr yn gwella 
profiadau dysgu'r disgyblion yn effeithiol. 

 
Wedi'u cynllunio a'u trefnu'n ofalus (sylw uwchradd) 

 
3.2     CEISIADAU AM BENDERFYNIADAU 
 
Ni chafwyd unrhyw geisiadau gan ysgolion am benderfyniadau o ran diddymu'r 
gofynion i sicrhau bod gweithredoedd addoli ar y cyd yn gwbl neu'n bennaf 
Gristnogol eu natur. 
 
3.3     YMWELIADAU AG YSGOLION  
 
Mae CYSAG yn gwerthfawrogi'r cyfleoedd a gynigir i'r aelodau arsylwi gweithredoedd 
addoli ar y cyd mewn ysgolion. Nid arsylwyd unrhyw weithredoedd addoli ar y cyd 
eleni.  
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ADRAN 4        MATERION ERAILL 
 
4.1        CCYSAGauC 
 
Mae CYSAG yn parhau i fod yn aelod o CCYSAGauC ac mae cynrychiolwyr wedi 
mynychu cyfarfodydd y Gymdeithas yn rheolaidd. Yn ystod blwyddyn academaidd 
2015-16, cyflwynwyd adroddiadau llawn i CYSAG ar y materion a drafodwyd yng 
nghyfarfodydd CCYSAGauC a chynhaliwyd trafodaethau llawn. Mae CYSAG yn 
croesawu'r gwaith rhagweithiol a wneir gan CCYSAGauC i fynd i'r afael â materion 
sydd â goblygiadau i AG a sicrhau bod y CYSAGau sy'n aelodau o'r Gymdeithas yn 
cael eu hysbysu'n llawn. Cynrychiolir CYSAG ar Bwyllgor Gweithredol CCYSAGauC 
gan ei ymgynghorydd proffesiynol Vicky Thomas a chaiff adborth rheolaidd ganddi a 
chynrychiolwyr eraill sy'n mynychu cyfarfodydd CCYSAGauC.  
 
4.2        ADDYSGU AM YR HOLOCOST 
 
Hysbyswyd CYSAG Casnewydd am thema Diwrnod Cofio'r Holocost 2016, sef ‘Don't 
Stand By', a'r ffaith bod rhagor o wybodaeth am y thema ac adnoddau addysgol am 
ddim Diwrnod Cofio'r Holocost ar gael ar y wefan www.hmd.org.uk. Penderfynodd 
CYSAG hysbysu ysgolion bod yr adnoddau hyn ar gael a'u hannog i gymryd rhan yn 
Niwrnod Cofio'r Holocost mewn rhyw ffordd.  
 
Mae'r awdurdod lleol a'i gymunedau yn helpu i drefnu gwasanaeth blynyddol Diwrnod 
Cofio'r Holocost a gynhelir yn Eglwys Gadeiriol Gwynllyw. Roedd 320 o bobl yn 
bresennol a maer Casnewydd, y Cynghorydd Herbie Thomas, a fu wrth y llyw. Y 
Parchedig Canon Raymond Haytor arweiniodd y gwasanaeth ac Ensemble Pres 
Ieuenctid Gwent oedd yn darparu'r gerddoriaeth. Cymerodd nifer o ysgolion 
Casnewydd ran yn y gwasanaeth gan gynnwys Ysgol Gynradd Gaer, y gwnaeth ei 
disgyblion gario'r canhwyllau, ac Ysgol Uwchradd Dyffryn a ddarllenodd allan enwau 
rhai o'r rheini a fu farw yn yr Holocost a hefyd a gyfrannodd nifer o eitemau llafar.  
 
Mae presenoldeb a chyfranogiad ysgolion yn y digwyddiad hwn wedi gwella o 
flwyddyn i flwyddyn. Ysgrifennodd Cadeirydd CYSAG at yr holl ysgolion a gymerodd 
rhan yn y gwasanaeth i ddiolch iddynt. 
 
4.3         ADOLYGIAD LLYWODRAETH CYMRU O'R CWRICWLWM 
CENEDLAETHOL  
 
Mae CYSAG wedi derbyn y newyddion diweddaraf am gynnydd yr Adolygiad o'r 
Cwricwlwm Cenedlaethol bob tymor. Roedd yr Athro Donaldson wedi argymell y dylai 
AG fod yn rhan o Faes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau ac y dylai barhau i fod yn 
ofyniad cwricwlwm statudol o'r dosbarth derbyn. Rydym yn dal i aros i glywed pa 
Ysgolion Arloesi fydd yn gyfrifol am ddatblygu'r cwricwlwm Dyniaethau a thrafodwyd 
goblygiadau hyn i ddatblygu maes llafur cytûn. Mae CYSAG wedi cytuno i aros nes 
bod Llywodraeth Cymru yn darparu manylion pellach am ffurf AG yn y cwricwlwm, a 
hefyd i dderbyn cyngor gan CCYSAGauC, cyn dechrau unrhyw adolygiad o faes 
llafur cytûn AG.  
 
4.4. MEINI PRAWF DIWYGIEDIG AR GYFER MANYLEBAU TGAU A TAG 
 
Hysbyswyd CYSAG am y newidiadau arfaethedig i fanylebau ac arferion asesu ar 
gyfer TGAU a TAG gyda hydref 2016 yn ddyddiad gweithredu. Yn ystod tymor y 
gwanwyn cytunodd Cymwysterau Cymru a CBAC i ohirio gweithredu TGAU 
Astudiaethau Crefyddol nes mis Medi 2017 oherwydd bod y manylebau wedi'u 

http://www.hmd.org.uk/
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cymeradwyo mor hwyr. Hysbyswyd ysgolion am hyn. Mae CYSAG yn aros yn 
eiddgar am y manylebau terfynol fel y gellir hysbysu ysgolion eu bod ar gael.  
 
 
4.5        Rhaglen Asesu INCERTS  
 
Derbyniodd CYSAG adroddiad yn amlinellu pryderon a godwyd gan PYCAG a 
CCYSAGauC ynglŷn â'r defnydd o raglen asesu ar-lein INCERTS sy'n tracio cynnydd 
disgyblion mewn pynciau Cwricwlwm Cenedlaethol ac Addysg Grefyddol. Hysbyswyd 
CYSAG nad oedd rhai ysgolion yn defnyddio'r botwm opsiynau cywir wrth 
ddefnyddio'r rhaglen i dracio cynnydd mewn AG.  
 
Cytunodd CYSAG i anfon llythyr yn amlinellu'r dull cywir o ddefnyddio rhaglen 
INCERTS i holl ysgolion cynradd Casnewydd.  
 
4.6        Arolwg Bagloriaeth Cymru  
 
Hysbyswyd CYSAG am yr arolwg a gynhaliwyd gan CCYSAGauC i archwilio 
effeithiau AG/AC ar lansiad Bagloriaeth newydd Cymru ym mis Medi 2015. Roedd 
gan CCYSAGauC ddiddordeb mewn gwybod sut mae ysgolion wedi llwyddo i 
weithredu'r cymhwyster newydd yn eu lleoliad unigol, a ph'un a yw Bagloriaeth 
Cymru wedi cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar addysg grefyddol mewn 
ysgolion ledled Cymru. Lluniodd CCYSAGauC arolwg byr a gafodd ei ddosbarthu i 
ysgolion uwchradd o fewn yr awdurdod lleol gan y CYSAGau i ysgolion ei gwblhau a'i 
ddychwelyd. 
 
Yn ôl canlyniadau'r arolwg, ers gweithredu Bagloriaeth newydd Cymru, mae'r rhan 
fwyaf o ymatebwyr yn darparu Addysg Grefyddol statudol yn unol â'r Maes Llafur y 
Cytunwyd arno'n Lleol ar gyfer AG yn CA4, ac yn cynnig cymhwyster TGAU AC fel 
cymhwyster ategol ar gyfer Bagloriaeth Cymru yn CA4.  Mae'r rhan fwyaf yn 
darparu'r cwrs hwn fel rhan o amser craidd AG.    
 
Gofynnodd yr arolwg a yw Bagloriaeth newydd Cymru wedi cael effaith gadarnhaol, 
negyddol, neu ddim effaith o gwbl ar AG.  Nododd y rhan fwyaf o ymatebwyr na 
chafodd Bagloriaeth newydd Cymru unrhyw effaith ar AG. Cafwyd crynodeb o'r 
ymatebion yn gwneud sylwadau am yr effaith gadarnhaol/negyddol yn yr adroddiad.  
Roedd y sylwadau cadarnhaol yn cynnwys ei bod yn galluogi cynnwys AG newydd, 
yn annog dull ffordd o feddwl o addysgu a dysgu ac, mewn rhai achosion, yn 
cynyddu'r amser a ddyrannwyd i addysgu AG. Tanlinellodd y sylwadau negyddol 
ostyngiadau mewn amser craidd AG a'r gofyniad i rai ysgolion gyflwyno Bagloriaeth 
Cymru yn lle TGAU AC gan ddileu cyrsiau Cwrs Byr yn enwedig.  
 
Cytunodd CYSAG i oruchwylio cymhwyster Bagloriaeth Cymru a'i effaith ar AG/AC 
yn CA4.  
 
4.6        HYFFORDDIANT AR GYFER AELODAU CYSAG 
 
Fel rhan o'r hyfforddiant a gynigir ganddo i aelodau, cynigiodd CYSAG y canlynol: 

Sicrhau bod aelodau yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau 
mewn AG ac addoli ar y cyd drwy gyflwyniadau rheolaidd i aelodau CYSAG. 
Cafwyd un cyflwyniad llawn gwybodaeth gan Ysgol Gynradd Langstone am 
waith y cydgysylltydd AG a'r ysgol i gyflawni Gwobr Efydd Nod Ansawdd 
Addysg Grefyddol (REQM).  

 Os oedd modd, byddai CYSAG yn cynnal cyfarfodydd mewn ysgolion yng 
Nghasnewydd er mwyn i aelodau ymgyfarwyddo ag AG ac addoli ar y cyd 
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mewn ysgolion. Bu dau ymweliad ag ysgolion eleni – Ysgol Uwchradd Dyffryn 
ac Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon. Ar y ddau achlysur bu cyflwyniadau gan eu 
cydgysylltwyr AG am gyflwyno AG yn yr ysgol(ion), a nodwyd cryfderau a 
meysydd i'w datblygu mewn AG.  

 
Mae CYSAG yn gwerthfawrogi'r cyfleoedd a gynigir drwy ymweliadau a 
chyflwyniadau i ddod yn fwy hyddysg am faterion AG ac addoli ar y cyd mewn 
ysgolion yn fawr a hoffai ddiolch i bawb dan sylw. Estynnir diolch arbennig i glerc 
CYSAG, Joy Howells, am ei holl waith caled yn gwneud trefniadau o'r fath. 
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ATODIAD 1            AELODAETH CYSAG 2015-2016 
 
Awdurdod Lleol 
 
Cynghorwyr – Debbie Wilcox (Cadeirydd) gyda Gail Giles yn cymryd ei lle 8/6/16, 
Christine Jenkins, Allan Morris, David Williams  
 
Addysg - Andrew Powles, Pennaeth Cynorthwyol Addysg, Ymgysylltu a Dysgu  
 
GAEAG – Martin Dacey, Pennaeth GAEAG  
 
Cynghorydd Annibynnol AG ar gyfer CYSAG – Vicky Thomas (Ymgynghorydd  
AG) 
 
Clerc i CYSAG – Joy Howells, Cymorth Gwasanaethau Democrataidd 
 
Cynrychiolwyr Ffydd 
 
Eglwys yng Nghymru - Susie Hunt a Jared Nolan  

 
Catholig Rufeinig – Patricia Landers 
 
Bedyddwyr – Huw Stephens 
 
Methodistiaid – Richard Gillion 
 
Eglwysi Efengylaidd – Gifty David yn weithredol o 8/6/16 
 
Eglwys Bresbyteraidd Cymru / Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig – Ms Kirsty 
Mabbot yn weithredol o 8/6/16, gan gymryd lle'r Parchedig Paula Parish-Foley  
 
Byddin yr Iachawdwriaeth – Uwch Gapten Christine Comely  
 
Hindŵ – Soam Sharma 
 
Iddewig – Abraham Davidson 
 
Sikh – Neeta Singh Baicher 
 
Mwslimaidd – Mrs Chowdry, M S Aabid 
 
Sefydliadau Proffesiynol 
 
Undeb Cenedlaethol yr Athrawon – Sally Northcott a Linda Stevens 
 
Cymdeithas Genedlaethol Athrawon Ysgol/Undeb yr Athrawesau – Nicola 
Huggleston 
 
Cymdeithas Athrawon a Darlithwyr – Joanne Crawley 
 
Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon – Heather Vaughan 
 
Cymdeithas Penaethiaid Uwchradd (ASCL) - Swydd wag 
 
UCAC – Kirsten Hicks 
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ATODIAD 2        RHESTR O'R CYFARFODYDD A'R AGENDÂU  

 
Dydd Mercher Tachwedd 11 2015, Y Ganolan Ddinesig 
 
 Amser myfyrio tawel 
 Ymddiheuriadau am absenoldeb 
 Cofnodion y cyfarfod diwethaf 
 Cyflwyniad Gwobr Efydd REQM - Ysgol Gynradd Langstone  
 Y diweddaraf am yr aelodau 
 Adroddiad Blynyddol CYSAG 2014-2015 
 Cynllun Datblygu CYSAG 2012-2015 (gan gynnwys yr adroddiad cynnydd)  
 Cynllun Datblygu CYSAG 2015-2018 
 Dadansoddiad o Adroddiadau Arolygu Hydref 2014 - Haf 2015 
 AG a'r Cwricwlwm Cenedlaethol 
 Materion CCYSAGauC, gan gynnwys Adroddiad ar Gyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol CCYSAGauC yn yr Wyddgrug, Penodiadau Gweithredol a 
Chynrychiolaeth yn y cyfarfod nesaf ym Mlaenau Gwent 

 Diwrnod Cofio'r Holocost 2016 
 Gohebiaeth 
      
Dydd Mercher Chwefror 24 2016, Ysgol Uwchradd Dyffryn 
 
 Cyflwyniad am AG yn Ysgol Uwchradd Dyffryn. 
 Amser myfyrio tawel 
 Ymddiheuriadau am absenoldeb 
 Cofnodion y cyfarfod blaenorol  
 Y diweddaraf am yr Aelodau 
 Dadansoddiad o Ganlyniadau Arholiadau Haf 2016 
 Meini prawf diwygiedig ar gyfer manylebau TGAU a TAG  
 Adolygiad o'r Cwricwlwm Cenedlaethol a'r Trefniadau Asesu: y diweddaraf  
 Materion CCYSAGauC gan gynnwys adborth o gyfarfodydd ym Mlaenau Gwent, 

Enwebiadau i Weithrediaeth CCYSAGauC a chynrychiolaeth yng nghyfarfod 
nesaf CCYSAGauC yn Hwlffordd 

 Gohebiaeth 
 
Dydd Mercher Mehefin 8 2016, Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 
 Cyflwyniad am AG yn Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 
 Amser myfyrio tawel 
 Ymddiheuriadau am absenoldeb 
 Cofnodion y cyfarfod blaenorol  
 Rhestr o Gyfarfodydd 2016-2017 
 Y diweddaraf am yr Aelodau 
 Meini prawf diwygiedig ar gyfer manylebau TGAU a TAG - y diweddaraf 
 Adolygiad o'r Cwricwlwm Cenedlaethol a'r Trefniadau Asesu - y diweddaraf  
 Rhaglen Asesu INCERTS  
 Materion CCYSAGauC gan gynnwys adroddiad o gyfarfod CCYSAGauC yn 

Hwlffordd, cynrychiolaeth yn y cyfarfod nesaf yn y Rhyl a Phleidleisio Gweithredol 
ar gyfer y Cyfnod 2016-2019 

 Arolwg o effaith Bagloriaeth Cymru ar AG mewn Ysgolion 
 Gohebiaeth 
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ATODIAD 3:    CYNLLUN DATBLYGU CYSAG CASNEWYDD 2015 - 2018 (BLWYDDYN ACADEMAIDD) 

 
Nod 1: Monitro safonau mewn Addysg Grefyddol ac Astudiaethau Crefyddol. 
  

Cynllun gweithredu  Amserlen Pobl dan sylw Amser a 
chostau 

Canlyniadau Cynnydd 

1.1 Monitro safonau drwy adolygu 
adroddiadau arolygu/adolygiadau 
thematig Estyn/ adroddiadau 
hunanwerthuso ysgolion yn rheolaidd 
ac argymell, lle y bo'n briodol, y camau 
gweithredu y dylai'r Awdurdod Lleol eu 
cymryd. 

Eitem ar yr 
agenda bob 
blwyddyn 
Tymor yr 
Hydref  

CYSAG llawn 
Ymgynghorydd 

Amser ar yr 
agenda 
Amser i'r 
ymgynghorydd 
gynnal 
dadansoddiad 

Cyngor i'r ALl ar dueddiadau 
ym mhob rhan o'r fwrdeistref 
sirol; cyngor, lle y bo'n briodol, 
ar ysgolion penodol; gwaith 
dilynol drwy ymweld ag 
ysgolion ac adolygu cynlluniau 
gweithredu lle y bo angen. 
 

2015-2016 
Ystyriwyd ar 11.11.15. 
Pob ysgol yn bodloni 
gofynion statudol.  
 

1.2 Derbyn gwybodaeth am 
ganlyniadau'r canlynol: 
     TGAU Cwrs Llawn a Chwrs Byr      
     Astudiaethau Crefyddol; 
Astudiaethau Crefyddol Safon 
Uwch/UG  
 

Tymor y 
Gwanwyn  
 

CYSAG llawn 
 
Ymgynghorydd 

Amser ar yr 
agenda 
Amser i'r 
ymgynghorydd 
gynnal 
dadansoddiad 

Cyngor i'r ALl ar dueddiadau; 
cyngor, lle y bo'n briodol, ar 
ysgolion penodol. 
 

2015-2016 
Ystyriwyd ar 24.2.16. 
Hysbyswyd ysgolion 
am y canlyniadau. 

1.3 Nodi anghenion HMS, monitro a  
      chynnig cyngor ar hyfforddiant. 
 

Tymor yr 
Hydref  
 

CYSAG llawn Amser ar yr 
agenda 

Derbyniwyd rhaglen hyfforddi 
ynghyd â ffigurau ar y nifer 
sydd wedi cofrestru; cyngor i'r 
ALl. 
  

2015-2016 
Ni ddarparwyd HMS 
gan yr ALl na EAS 
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 Cynllun datblygu CYSAG  CASNEWYDD 2015 – 2018 (BLWYDDYN ACADEMAIDD)  

 
Nod 2: Adolygu'r maes llafur cytûn (fel y bo'n briodol) a helpu i'w roi ar waith.  
 

Cynllun gweithredu  Amserlen Pobl dan sylw Amser a chostau Canlyniadau Cynnydd 

2.1 Adolygu'r maes llafur cytûn ar 
gyfer Addysg Grefyddol 
 
 

Haf 2016 ymlaen 
(neu fel y bo'n 
briodol) 

CYSAG llawn 
Ymgynghorydd 
Gweithgor 
PYCAG 

Amser ymgynghori i 
adolygu'r maes llafur 
cytûn. 
Sefydlu gweithgor (os 
yw'n berthnasol). 
Cynnull Cynhadledd 
Sefydlog er mwyn 
mabwysiadu'r maes 
llafur 
Costau 
cyhoeddi/cyfieithu (fel y 
bo'n briodol) 

Adolygwyd a 
mabwysiadwyd y 
maes llafur cytûn gan 
y Gynhadledd 
Sefydlog. 
Rhaglen hyfforddiant 
ar y maes llafur cytûn 
ar gyfer ysgolion (os 
oes ei hangen) 
Y maes llafur cytûn 
i'w roi ar waith yn 
ystod tymor yr Hydref 
ar ôl ei fabwysiadu. 

2015-2016 
Mae CYSAG yn cael 
y newyddion 
diweddaraf am 
ddatblygiad y 
cwricwlwm bob 
tymor. Mae CYSAG 
yn aros am fanylion 
pellach gan 
Lywodraeth Cymru 
am ffurf AG yn y 
cwricwlwm, ynghyd â 
chyngor gan 
CCYSAGauC, cyn 
dechrau unrhyw 
adolygiad o faes 
llafur cytûn AG.  

2.2 Deunyddiau i gefnogi'r broses 
o roi'r maes llafur cytûn ar gyfer 
AG ar waith 
 

Parhaus  CYSAG llawn 
Ymgynghorydd 
 

 Amser ymgynghori 
 
 

Mae deunyddiau 
cymorth ar gael i 
ysgolion drwy wefan 
y Consortiwm. 

2015-2016 
Anfonwyd 
deunyddiau i ysgolion 
gan ALl Sir 
Gaerfyrddin 
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CYNLLUN DATBLYGU CYSAG CASNEWYDD 2015 – 2018 (BLWYDDYN ACADEMAIDD)  

 
Nod 3: Monitro'r ddarpariaeth addoli ar y cyd a darparu cymorth ar ei chyfer. 
 

Cynllun gweithredu  Amserlen Pobl dan sylw Amser a 
chostau 

Canlyniadau Cynnydd 

3.1 Monitro'r ddarpariaeth addoli ar y 
cyd drwy adolygu adroddiadau 
arolygu/adroddiadau hunanwerthuso 
ysgolion yn rheolaidd; argymell, lle y bo 
angen, y camau gweithredu y dylai'r 
ALl eu cymryd. 

Eitem ar yr 
agenda bob 
blwyddyn 
Tymor yr 
hydref 
 

CYSAG llawn 
ac 
Ymgynghorydd  

Amser ar yr 
agenda 
Amser i'r 
ymgynghorydd 
gynnal 
dadansoddiad 
 

Cyngor i'r ALl ar dueddiadau 
ym mhob rhan o'r fwrdeistref 
sirol; cyngor, lle y bo'n 
briodol, ar ysgolion penodol; 
gwaith dilynol drwy ymweld 
ag ysgolion ac adolygu 
cynlluniau gweithredu lle y 
bo angen.  

2015-2016 
Ystyriwyd ar 11.11.15. 
Pob ysgol yn bodloni 
gofynion statudol 

3.2 Cefnogi gweithredoedd addoli ar y 
cyd statudol 

Parhaus 
 

Gwasanaeth 
ymgynghori  
 

Amser 
ymgynghori   
 

Darparu HMS (os yw'n 
berthnasol) 
Hysbyswyd ysgolion am 
adnoddau a gwefannau ar 
gyfer addoli ar y cyd. 
Hysbyswyd ysgolion am y 
canllawiau sydd ar gael ar 
gyfer addoli ar y cyd  
 
 

2015-2016 
Hysbyswyd ysgolion 
am adnoddau i gefnogi 
Diwrnod Cofio'r 
Holocost 2016 gan 
gynnwys adnoddau ar 
gyfer gweithredoedd 
addoli ar y cyd. 
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CYNLLUN DATBLYGU CYSAG CASNEWYDD 2015 – 2018 (BLWYDDYN ACADEMAIDD 

 
Nod 4: Sicrhau bod CYSAG yn fwy hyddysg drwy roi'r wybodaeth ddiweddaraf am faterion lleol a chenedlaethol sy'n ymwneud ag AG 
ac addoli ar y cyd mewn ysgolion yn rheolaidd. 
 

Cynllun gweithredu  Amserlen Pobl dan sylw Amser a 
chostau 

Canlyniadau Cynnydd 

4.1 Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i 
aelodau am rôl CYSAG a'i 
goblygiadau; datblygiadau diweddar 
mewn AG ac addoli ar y cyd; 
canllawiau gan gyrff perthnasol; 
mewnbwn gan athrawon wrth eu 
gwaith a darparwyr allanol 
 

Bob 
tymor/yn 
flynyddol fel 
y bo angen 
 

Aelodau 
CYSAG, 
Ymgynghorydd, 
athrawon wrth 
eu gwaith, 
darparwyr 
allanol  
 

Amser aelodau; 
Amser 
Ymgynghorwyr 
/ Swyddogion  

Aelodau CYSAG yn gwbl 
ymwybodol o'u cyfrifoldebau.  
Mae CYSAG ac ysgolion wedi 
cael y wybodaeth ddiweddaraf 
ac wedi eu hysbysu am 
ddatblygiadau a mentrau 
diweddar, yn lleol ac yn 
genedlaethol. 
 

2015-2016 
Cafodd CYSAG un 
cyflwyniad gan Ysgol 
Gynradd Langstone 
am eu llwyddiant o 
ran Nod Ansawdd 
AG (REQM). 

 

4.2 Rhaglen o ymweliadau ag 
ysgolion. 

Bob 
tymor/yn 
flynyddol fel 
y bo angen 

 Aelodau 
CYSAG, 
Ymgynghorydd/ 
Swyddogion 

Amser aelodau; 
Amser 
swyddogion i 
drefnu 
ymweliadau 

Mae gan CYSAG fwy o 
wybodaeth am ddarpariaeth ac 
arfer o ran AG ac addoli ar y 
cyd mewn ysgolion.  
  

2015-2016 
Ymwelodd CYSAG â 
dwy ysgol eleni, a 
chafodd ddau 
gyflwyniad am AG yn 
yr ysgol. 

 
 
 



 

 

ATODIAD 4: DADANSODDIAD O ARHOLIADAU CASNEWYDD 2014 
 
TGAU ASTUDIAETHAU CREFYDDOL (CWRS LLAWN)  

 Casnewydd 
2015 

Casnewydd 
2014 

Casnewydd 
2013 

Cymru 
2015 

A*-A 37% 26.9% 37% 30.0% 

A*-C 76.5% 68.1% 76% 75.0% 

A*- G 98.5% 97.3% 98% 98.0% 

Rhif 
Cofrestru 

531 
8 ysgol 

561 
7 ysgol 

649 
8 ysgol 

11,167 

 
 
 
TGAU ADDYSG GREFYDDOL (CWRS BYR) 

 Casnewydd 
2015 

Casnewydd 
2014 

Casnewydd 
2013 

Cymru 
2015 

A*-A 14.9% 19.1% 21% 14.0% 

A*-C 55.3% 59.3% 55% 52.0% 

A*-G 92.1% 97.3% 94% 93.0% 

Rhif 
Cofrestru 

882 
8 ysgol + 

BAC*  

911 
7 ysgol 

1100 
7 ysgol 

10,098 

 

* Bridge Achievement Centre 

 
TAG ASTUDIAETHAU CREFYDDOL (SAFON UWCH) 

 Casnewydd  
2015 

Casnewydd  
2014 

Casnewydd  
2013 

Cymru 
2015 

A*-A 27.8% 12.8% 23% 23.0% 

A*-C 84.4% 80.9% 83% 81.0% 

A*–E 100% 100% 100% 100% 

Rhif 
Cofrestru 

90 
7 ysgol 

94 
7 ysgol 

101 
7 ysgol 

1441 

 
 
TAG ASTUDIAETHAU CREFYDDOL (SAFON UWCH GYFRANNOL) 

 Casnewydd 
 2015 

Casnewydd 
 2014 

Casnewydd 
 2013 

Cymru 
2015 

A 22.9% 11.1% 14.3% Dd/G 

A-C 54.3% 51.9% 37.1% Dd/G 

A –E 80% 74.1% 57.1% Dd/G 

Rhif 
Cofrestru 

35 
6 ysgol 

27 
 5 ysgol 

35 
6 ysgol 

Dd/G 

 
Noder: 
Mae'r data ond yn cynnwys y rheini sydd wedi cyfnewid eu canlyniadau.   Er enghraifft, petai 
disgybl wedi sefyll arholiad Uwch Gyfrannol yn ystod 2015, ond heb gyfnewid y canlyniad eto, yna 
ni ddylid ei gynnwys yn nata eleni a'i gynnwys y flwyddyn nesaf pan fydd y canlyniadau wedi'u 
cyfnewid, neu fel arall bydd hyn yn arwain at gyfrif canlyniadau ddwywaith.  
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ATODIAD 5        DOSBARTHU'R ADRODDIAD       
 
Caiff copïau eu hanfon yn electronig i'r cyrff perthnasol.  Bydd yr adroddiad hwn ar 
gael ar wefan yr Awdurdod Lleol* a gwefan CCYSAGauC er mwyn i bartïon sydd â 
diddordeb ei lawrlwytho.  
 
Awdurdod Addysg Casnewydd 

 
Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS/ Consortia De Ddwyrain Cymru) 
 
Yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) 
 
Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu pob Ysgol yn y Fwrdeistref Sirol 
 
Pob aelod o CYSAG 
 
CCYSAGauC 
 
Cadeirydd Addysg 
 
Y Gweinidog Addysg, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 
Cyrff Enwebu Cymunedau Ffydd 
 
ESTYN 
 
 
* Gellir cael mynediad at wefan yr Awdurdod Lleol o Brif Wefan y Cyngor/tudalen Addysg.  
 
http://www.newportlearn.net/inclusion 
 
Cliciwch ar 'login as a guest' ar y dudalen flaen. Mae tudalen ar wahân ar gyfer CYSAG yn ogystal 
â'r dudalen GAEAG 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.newportlearn.net/inclusion

