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ADRAN 1:  GWYBODAETH AM CYSAG 

 
CYFANSODDIAD, SWYDDOGAETHAU A CHYFRIFOLDEBAU 
 
Cyfansoddiad CYSAG 
 
Pennir aelodaeth CYSAG gan Ddeddfau Addysg 1944, 1993 a Deddf Diwygio 
Addysg 1988. Mae CYSAG yn cynnwys tri grŵp cyfansoddol: 
 

 enwadau Cristnogol a chrefyddau ac enwadau crefyddol eraill; 

 cymdeithasau sy’n cynrychioli athrawon; a 

 yr awdurdod lleol (ALl). 
 
Rhestrir yr aelodau sy’n cynrychioli pob un o’r grwpiau hyn ar gyfer 2015 – 2016 yn 
Atodiad 1. 
 
Swyddogaethau CYSAG 
 
Prif swyddogaeth CYSAG yw: 

 cynghori’r ALl ynglŷn ag addoli a’r addysg grefyddol sydd i gael ei darparu yn 
unol â’r maes llafur cytûn, gan gynnwys dulliau addysgu, cyngor ar 
ddeunyddiau a darpariaeth hyfforddiant i athrawon; 

 ystyried pa un ag argymell i’r ALl y dylid adolygu ei faes llafur cytûn presennol 
trwy gynnal Cynhadledd Maes Llafur Cytûn; 

 ystyried ceisiadau gan ysgolion am benderfyniadau (i gael eu heithrio o’r 
gofyniad bod yr addoli yn “Gristionogol”); ac 

 adrodd yn flynyddol i’r ALl a’r Adran Addysg a Sgiliau ynglŷn â’i 
weithgareddau. 

 
Cofnod o’r cyfarfodydd 
 
Cynhaliwyd tri chyfarfod o’r CYSAG yn ystod y flwyddyn academaidd 2015 – 2016: 

 19 Tachwedd 2015 

 25 Chwefror 2016 

 9 Mehefin 2016. 
 
Ceir cofnod o’r prif eitemau agenda a drafodwyd yn ystod y cyfarfodydd yn Atodiad 2.  
 
Cynllunio a threfnu gwaith CYSAG 
 
Cyn dechrau’r flwyddyn academaidd 2015 - 2018, roedd CYSAG wedi cytuno i 
drefnu a blaenoriaethu ei waith o fewn fframwaith cynllun datblygu. Ceir copi o’r 
cynllun datblygu, gan gynnwys manylion y cynnydd a gyflawnwyd yn ystod y 
flwyddyn, yn Atodiad 3. 
 
Dosbarthiad yr adroddiad 
 
Mae copïau o’r adroddiad hwn wedi eu dosbarthu i’r mudiadau/sefydliadau a restrir 
yn Atodiad 6. 
 



 3 

CRYNODEB GWEITHREDOL 
 
Crynodeb o’r cyngor a roddwyd i’r ALl gan CYSAG  
 
ADDYSG GREFYDDOL 
 
Nod: Monitro darpariaeth a safonau addysg grefyddol 
 
Camau 

1. Mae CYSAG yn ystyried ac yn dadansoddi adroddiadau arolygiad ysgolion.  
Os oes unrhyw faterion ynglŷn ag addysg grefyddol, megis peidio â 
chyflawni’r gofynion statudol, bydd yr ALl yn gwneud gwaith dilynol ar hyn. Ni 
nodwyd unrhyw faterion yn ymwneud yn benodol â’r pwnc addysg grefyddol 
nac unrhyw achos o beidio â chyflawni gofynion statudol 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’i meincnodi yn ôl data 
Cymru gyfan. Rhoddir gwybod i ysgolion am ganlyniadau’r dadansoddiad hwn 
ac unrhyw faterion a godir gan CYSAG. 

3. Mae’r ALl a’i CYSAG yn casglu ac yn dadansoddi data ynglŷn ag asesiadau 
athrawon cyfnod allweddol 3 mewn addysg grefyddol. Cyflwynir yr wybodaeth 
hon i CYSAG a chaiff ei hanfon i bob ysgol uwchradd yn yr ALl. 

 
MAES LLAFUR CYTÛN 
 
Nod: Cyflawni’r gofyniad cyfreithiol i adolygu’r maes llafur cytûn ar gyfer addysg 
grefyddol 
 
Camau 

1. Yn 2008 cymeradwyodd a mabwysiadodd y Gynhadledd Sefydlog faes llafur 
cytûn newydd ar gyfer ysgolion yr Awdurdod, a weithredwyd o fis Medi 2008. 
Roedd rhaglen hyfforddi HMS ar y maes llafur cytûn yn cyd-fynd â hyn a 
chyflwynwyd deunyddiau cefnogi i ysgolion, gan gynnwys cynlluniau gwaith a 
ffeiliau electronig Cynnydd Dysgu i ysgolion uwchradd. 

2. Ym mis Ebrill 2013 cymeradwyodd y Gynhadledd Sefydlog ail fabwysiadu 
Maes Llafur Cytûn Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Addysg Grefyddol gyda’r 
ddealltwriaeth y byddai’r maes llafur yn cael ei adolygu pan dderbynnir rhagor 
o wybodaeth am yr adolygiad o'r Cwricwlwm Cenedlaethol a'r trefniadau 
asesu yng Nghymru. 

3. Ers 2013 a thrwy gydol 2015-2016, mae CYSAG wedi cael yr wybodaeth 
ddiweddaraf bob tymor am yr adolygiad o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae 
CYSAG yn aros am ragor o fanylion gan Lywodraeth Cymru am ffurf addysg 
grefyddol yn y cwricwlwm, ac am gyngor gan Gymdeithas CYSAGau Cymru, 
cyn dechrau unrhyw adolygiad o’r maes llafur cytûn ar gyfer addysg 
grefyddol.  

 
DEUNYDDIAU ADDYSGU 
 
Nod: Sicrhau bod ysgolion yn cael gwybod am adnoddau addysgu addas 
 

1. Rhoddwyd gwybod i bob ysgol am thema Diwrnod Cofio’r Holocost 2016 
‘Paid Sefyll o’r Neilltu’ a bod adnoddau am ddim am yr Holocost ar gael ar y 
wefan www.hmd.org.uk – mae’r rhain yn cynnwys cynlluniau gwersi, darnau 
ffilm, astudiaethau achos, deunyddiau cydaddoli/gwasanaethau a thaflenni 
gwaith sy’n addas i bawb o blant cynradd i fyfyrwyr ôl 16. 

http://www.hmd.org.uk/
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2. Cafodd CYSAG wybod am adnoddau a grëwyd gan Mary Parry, ALl Sir 
Gaerfyrddin, sy’n ymdrin â’r mater o godi cyrhaeddiad bechgyn. Mae’r 
adnodd “Muslim Footballers in the Premier League” yn ymdrin ag agweddau 
ar Bum Piler Islam ac mae’n codi materion ynglŷn â sut y mae credoau 
peldroedwyr Mwslimaidd yn effeithio ar eu bywydau. Gyda chaniatâd M. Parry 
mae CYSAG wedi cytuno i ddosbarthu copi o ddeunyddiau’r adnodd, a’r CD 
ROM sy’n cyd-fynd ag ef, i bob adran ysgol uwchradd yn ystod tymor yr 
hydref 2015. 

 
HYFFORDDIANT I ATHRAWON 
 
Mater  
Sicrhau bod athrawon yn gallu cael datblygiad proffesiynol parhaus priodol. 
 
Cam 

1. O ystyried pwyslais Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Lythrennedd a Rhifedd 
ar hyn o bryd, nid oes unrhyw hyfforddiant penodol i bwnc ar gael. 

 
CYDADDOLI 
 
Nod: Sicrhau bod ysgolion yn cyflawni’r gofynion statudol ar gyfer cydaddoli a rhoi 
profiad gwerthfawr i’r disgyblion. 
 
Camau 

1. Mae CYSAG yn monitro adrannau o adroddiadau arolygiadau sy’n ymwneud 
â chydaddoli a materion ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol ac 
mae’r ALl yn gwneud gwaith dilynol ar unrhyw achos o beidio cyflawni’r 
gofynion statudol trwy ofyn am gael gweld cynllun gweithredu. Ni nodwyd 
unrhyw achos o beidio â chyflawni’r gofynion statudol yn yr adroddiadau a 
archwiliwyd. Nodwyd sylwadau cadarnhaol am gydaddoli, gan ddweud bod 
ysgolion yn hybu datblygiad ysbrydol, moesol a diwylliannol y disgyblion 
hefyd. 

2. Mae CYSAG wedi rhoi gwybod i ysgolion am adnoddau a gwefannau priodol 
sy’n cefnogi cydaddoli mewn ysgolion e.e. Diwrnod Cofio’r Holocost 2016. 

 
MATERION ERAILL 
 
Nod: Sicrhau bod CYSAG wedi’i hysbysu’n well trwy ddarparu diweddariadau 
rheolaidd ar faterion lleol a chenedlaethol. 
 
1. Mae’r CYSAG wedi parhau â’i aelodaeth o Gymdeithas CYSAGau Cymru ac 
mae’n cael adborth bob tymor o gyfarfodydd y gymdeithas. 
 
2. Mae aelodau wedi cael amryw gyflwyniadau ac adroddiadau eleni: 

 Rhoddodd Mrs V. Thomas gyflwyniadau ar yr adolygiad o’r Cwricwlwm 
Cenedlaethol a goblygiadau hynny i addysg grefyddol a datblygiad y 
manylebau arholiadau diwygiedig. 

 Rhoddodd benaethiaid addysg grefyddol Ysgol Gyfun Gatholig yr Archesgob 
McGrath ac Ysgol Gyfun Brynteg gyflwyniadau i CYSAG ynglŷn ag addysg 
grefyddol yn eu hysgolion. 
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ADRAN 2    CRYNODEB O’R CYNGOR AR ADDYSG GREFYDDOL 
 
Y maes llafur cytûn lleol 
 
Yn ystod tymor y gwanwyn 2008 gwnaeth y Gynhadledd Sefydlog gymeradwyo a 
mabwysiadu maes llafur cytûn newydd i ysgolion yr awdurdod ei weithredu o fis Medi 
2008 ymlaen. Cyflwynwyd rhaglen flynyddol i ysgolion o hyfforddiant mewn swydd ar 
y maes llafur cytûn a’r deunyddiau cefnogi, gan gynnwys cynlluniau gwaith a ffeiliau 
Cynnydd mewn Dysgu electronig ar gyfer ysgolion uwchradd. 
 
Yn ystod blwyddyn academaidd 2012 - 2013 cafodd CYSAG wybod am gyhoeddiad 
y Gweinidog Addysg a Sgiliau y byddai adolygiad yn cael ei gynnal o’r trefniadau 
asesu a Chwricwlwm Cenedlaethol Cymru.  Byddai’r adolygiad hwn yn cynnwys 
cyflwyno’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd ac yn nodi diwygiadau i’r cwricwlwm 
cenedlaethol a’r trefniadau asesu presennol.  Ym mis Ebrill 2013 cymeradwyodd y 
Gynhadledd Sefydlog y cynnig i ail-fabwysiadu maes llafur cytûn Pen-y-bont ar Ogwr, 
gyda’r ddealltwriaeth y byddai’r maes llafur yn cael ei adolygu ar ôl cael rhagor o 
wybodaeth am yr Adolygiad o'r Cwricwlwm Cenedlaethol a'r Trefniadau Asesu yng 
Nghymru. 
 
Yn ystod 2015-2016, mae CYSAG wedi cael yr wybodaeth ddiweddaraf bob tymor 
am ddatblygiadau yn yr adolygiad o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae CYSAG yn aros 
i gael rhagor o fanylion gan Lywodraeth Cymru am ffurf addysg grefyddol yn y 
cwricwlwm, ac am gyngor gan Gymdeithas CYSAGau Cymru, cyn dechrau unrhyw 
adolygiad o’r maes llafur cytûn ar gyfer addysg grefyddol. 
 
 
Safonau mewn addysg grefyddol 
 
Mae CYSAG wedi mabwysiadu nifer o strategaethau ar gyfer monitro safonau a 
gyflawnir mewn addysg grefyddol yn ysgolion yr awdurdod sy’n cynnwys dadansoddi 
adroddiadau arolygiadau ysgolion, adolygu canlyniadau arholiadau a dadansoddi 
data diwedd cyfnod allweddol 3.  
 

 Canlyniadau arholiadau 
 
Ystyriodd CYSAG berfformiad ysgolion uwchradd yn arholiadau 2015. Caiff y 
canlyniadau arholiad eu cymharu â ffigyrau Cymru gyfan ac â chanlyniadau’r 
blynyddoedd blaenorol. Rhoddir gwybod i aelodau CYSAG hefyd pa ganran o garfan 
blwyddyn 11 sy’n cael eu cofrestru ar gyfer arholiadau TGAU addysg grefyddol 
(manyleb A a B). Cyhoeddir y canlyniadau arholiadau mewn atodiad ynghyd â 
chanlyniadau 2013 a 2014.   
 
Cofrestrwyd 788 o ddisgyblion o 8 ysgol i sefyll TGAU Astudiaethau Crefyddol. 
Mae nifer y cofrestriadau yn uwch nag yn 2014 ond roedd un ysgol yn is eleni. Mae 
gan 4 ysgol fwy na 100 o ddisgyblion wedi’u cofrestru ac mae gan 3 ysgol rhwng 10 
a 100 o ddisgyblion wedi’u cofrestru. 
 
Nifer cyfartalog y disgyblion sydd wedi eu cofrestru yn y garfan ar gyfer Pen-y-bont ar 
Ogwr yn 2015 oedd 50%, sef y ffigur gorau yn ystod y tair blynedd diwethaf. (2014 -
39.4% a 2013 - 45.4%)   
 
25.8% oedd canran gyffredinol y graddau A*- A sef y canlyniad isaf dros y tair 
blynedd ddiwethaf ac mae’n is na ffigur y Consortiwm sef 31.7% a ffigur Cymru 
Gyfan sef 30%. 69.5% oedd canran gyffredinol y graddau A*- C sef y canlyniad isaf 
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dros y tair blynedd ddiwethaf ac mae’n is na ffigur y Consortiwm sef 72.7% a ffigur 
Cymru Gyfan sef 75%. 98.4% oedd canran gyffredinol y graddau A*-G ac mae’n well 
na ffigur y Consortiwm sef 97.1% a ffigur Cymru Gyfan sef 98%.  

 
Mae’r canlyniadau yn is na pherfformiad 2014 ar bob ffin graddau. Mae’r ffigyrau’n is 
na ffigyrau’r Consortiwm a Chymru Gyfan ar gyfer A*-A a A*-C ond yn well na’r ddau 
ar gyfer A*-G.  
 
Nododd yr aelodau bod cynnydd sylweddol yn nifer y disgyblion a gofrestrwyd ar 
gyfer Cwrs Byr TGAU Addysg Grefyddol eleni gyda 1156 o ddisgyblion wedi’u 
cofrestru o wyth ysgol. Roedd gan 7/8 ysgol dros 100 o ddisgyblion ac felly maent yn 
cofrestru canran sylweddol o’r garfan a disgyblion o bob lefel gallu. Mae gan ysgolion 
eraill broses gofrestru ddethol. Mae rhai ysgolion yn cofrestru disgyblion ar gyfer dau 
gwrs byr ac mae eu perfformiad wedi ei adlewyrchu yng nghanlyniadau’r cwrs llawn. 
Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio mai’r disgyblion mwyaf abl yn bennaf yw’r rhai a 
gaiff eu cofrestru ar y ddau gwrs byr a bydd hyn yn effeithio ar y canlyniadau A*-A a 
A*-C ar gyfer y Cwrs Byr. 73.4% oedd nifer cyfartalog y disgyblion a gafodd eu 
cofrestru ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2015 a hwn yw’r ffigur cofrestru gorau dros y 
tair blynedd ddiwethaf (2014 - 48.3% a 2013 - 59.46%). Mae nifer sylweddol yn 
parhau i gael eu cofrestru ar gyrsiau byr ac mae hyn yn galonogol iawn gan ei fod yn 
rhoi cyfle i ddisgyblion gael achrediad ar gyfer eu hastudiaethau yn CA4. Roedd 
CYSAG yn cydnabod nad yw disgyblion fel arfer yn dewis dilyn y Cwrs Byr ond caiff 
ei ddarparu yn rhan o’r gofynion statudol ar gyfer addysg grefyddol.  
 
21.7% oedd canran gyffredinol y graddau A*- A ac mae’n well na 2014 ond yn is na 
pherfformiad 2013. Mae’r canlyniadau yn well na ffigur y Consortiwm sef 20.4% a 
ffigur Cymru Gyfan sef 14%. 61.1% oedd canran gyffredinol y graddau A*- C  ac mae 
hon yn llawer gwell nag yn 2014 ac yn debyg i ffigur 2013. Mae hefyd yn well na 
ffigur y Consortiwm sef 60.1% a ffigur Cymru Gyfan sef 52%. 97.1% oedd canran 
gyffredinol y graddau A*-G ac mae’n well na’r perfformiad blaenorol ac yn well na 
ffigur y Consortiwm sef 94.9% a ffigur Cymru Gyfan sef 93%. 
 
O ran TAG Safon Uwch mae wyth ysgol yn parhau i gofrestru disgyblion a chafwyd 
165 o ymgeiswyr. Mae’r ffigyrau cofrestru wedi cynyddu eleni. Mae gan 5/8 ysgol fwy 
na 10 o ddisgyblion wedi’u cofrestru.  
 
Cyflawnwyd A*-A gan 27.9% o’r myfyrwyr ac mae’n llawer gwell na pherfformiad 
2014 ac yn debyg i berfformiad 2013. Mae’n well na ffigur y Consortiwm (23.7%) a 
ffigur Cymru Gyfan sef 23%. Llwyddodd 87.3% o’r ymgeiswyr i gael graddau A*-C sef 
y perfformiad gorau yn y tair blynedd ddiwethaf ac mae’n well na ffigurau’r Consortia 
(81.8%) a ffigur Cymru Gyfan sef 81%. Llwyddodd 99.4% o’r disgyblion i gael 
graddau A-E sy’n well na 2014 ac yn debyg i ffigur y Consortia sef 99.3%. 
 
Penderfynodd CYSAG ysgrifennu at yr ysgolion i roi gwybod iddynt am y 
dadansoddiad o’r arholiadau.  
 
Dylid nodi nad yw’n bosibl dod i gasgliadau penodol gan fod y ffigyrau’n cynrychioli 
sgorau crai ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu detholedd y cofrestriad ac mewn 
rhai achosion mae’r niferoedd yn rhy fach i fod yn arwyddocaol yn ystadegol. 
 
Ceir tablau manwl yn dangos canlyniadau’r arholiadau yn Atodiad 4 
 

 Data cyfnod allweddol 3 
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Mae aelodau CYSAG Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried y lefelau a ddyfarnwyd i 
ddisgyblion gan athrawon ar ddiwedd cyfnod allweddol 3. Cymharwyd y rhain â 
pherfformiad blaenorol mewn addysg grefyddol a hefyd â phynciau craidd a sylfaen y 
Cwricwlwm Cenedlaethol. 
 
88.9% oedd canran y disgyblion (bechgyn a merched) a gafodd lefel 5 neu ar gyfer yr 
holl ddisgyblion a bu gwelliant bob blwyddyn, 2014 (87.2%) a 2013 (80.2%). Bu 
gwelliant hefyd o tua 4% yng nghanlyniadau'r bechgyn yn unig, ac mae canlyniadau’r 
merched wedi aros yr un fath. Mae’r bwlch rhwng perfformiad y bechgyn a 
pherfformiad y merched wedi culhau gan ei fod yn 7% yn 2015 yn hytrach na deg y 
cant neu fwy yn y blynyddoedd blaenorol. Mae’r canlyniadau cyffredinol yn well na 
ffigyrau’r Consortiwm ar gyfer Bechgyn / Merched a’r Holl Ddisgyblion. 
 
Mae canlyniadau lefel 6 ac uwch yn 56.9% ar gyfer yr holl ddisgyblion a bu gwelliant 
bob blwyddyn, 2014 (52.7%) a 2013 (35.4%). Mae perfformiad bechgyn wedi parhau 
i wella (4.5%) a bu tua 3.5% o welliant ym mherfformiad y merched hefyd. Nid yw’r 
bwlch rhwng perfformiad y bechgyn a pherfformiad y merched wedi newid llawer gan 
ei fod yn 17% yn 2015 ac yn 19% yn 2013. Mae’r canlyniadau cyffredinol yn well na 
ffigyrau’r Consortiwm ar gyfer Bechgyn / Merched a’r Holl Ddisgyblion. 

Roedd aelodau CYSAG yn falch o nodi’r gwelliant parhaus yn y perfformiad ar lefel 
5+ a lefel 6+. 
 
Cyhoeddir lefelau diwedd cyfnod allweddol 3 yn Atodiad 5.  
 

 Adroddiadau arolygiadau ysgolion 
 
Er mwyn cyflawni ei swyddogaethau’n effeithiol, mae CYSAG, gyda chydsyniad a 
chydweithrediad yr ALl, yn derbyn adroddiadau cryno gan swyddogion proffesiynol ar 
ganfyddiadau arolygon ac arolygiadau Estyn. Yn ystod y flwyddyn academaidd 
rhwng hydref 2014 a haf 2015 cafodd wyth ysgol ym Mhen-y-bont ar Ogwr eu 
harolygu - dwy ysgol fabanod a chwe ysgol gynradd. Cafodd aelodau CYSAG 
fanylion yr arolygiadau ysgolion hyn. Roedd y sylwadau’n gadarnhaol gan nodi bod 
gofynion y cwricwlwm a’r gofynion statudol wedi eu bodloni a bod yr ysgolion yn 
astudio diwylliannau eraill ac yn dathlu amrywiaeth. Roedd cysylltiadau cryf ag 
eglwysi lleol sy’n cyfoethogi’r cwricwlwm. Roedd y ddarpariaeth ar gyfer 
dinasyddiaeth fyd-eang ac addysg ar gyfer datblygiad cynaliadwy yn dda ar y cyfan. 
Nid oedd yr un o’r adroddiadau arolygu a archwiliwyd yn amlygu unrhyw achos o 
beidio â chyflawni’r gofyniad statudol mewn addysg grefyddol. 
 
Dulliau addysgu, y dewis o ddeunyddiau addysgu, hyfforddiant athrawon 
 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus  
 
Hyfforddiant Mewn Swydd 
 
Cynigir yr holl gyrsiau ar gyfer yr awdurdod lleol drwy Gonsortiwm Canolbarth y De. 
Gan fod pwyslais Llywodraeth Cymru ar Lythrennedd a Rhifedd ar hyn o bryd nid oes 
unrhyw hyfforddiant penodol i bwnc ar gael.  
 
Newyddion AG 
 
Cytunodd CYSAG i roi gwybod i bob ysgol am y wefan Newyddion AG ac annog 
ysgolion i gyflwyno erthyglau http://www.religious-education-wales.org 
 

http://www.religious-education-wales.org/
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Mae’r wefan bellach ar gael yn rhad ac am ddim i unrhyw un sy’n dymuno ei 
defnyddio. 
 
Mae’n addas i ysgolion cynradd ac uwchradd ac mae’n gwbl ddwyieithog. 
 
Deunyddiau Addysgu  
 
Adnoddau Diwrnod Cofio’r Holocost 2016 

Rhoddwyd gwybod i bob ysgol am thema Diwrnod Cofio’r Holocost 2016 sef ‘Paid 
Sefyll o’r Neilltu’. Digwyddodd yr Holocost a’r hil-laddiad dilynol oherwydd bod y 
poblogaethau lleol wedi caniatáu i’r erledigaeth fradwrus ymwreiddio. Er bod rhai 
pobl yn cefnogi neu’n hwyluso polisïau’r wladwriaeth yn weithredol, gwnaeth y 
mwyafrif llethol sefyll o’r neilltu yn ddistaw – ofn yn atal rhai ohonynt rhag codi’u llais 
a difaterwch yn atal rhai eraill. Pobl a safodd o’r neilltu a alluogodd yr Holocost, 
erledigaeth gan y Natsïaid a’r hil-laddiad dilynol. 

Rhoddodd CYSAG wybod i ysgolion bod 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, darnau ffilm, astudiaethau achos, deunyddiau 
cydaddoli/gwasanaethau a thaflenni gwaith sy’n addas i bawb o blant cynradd i 
fyfyrwyr ôl 16. 
 
 
Adnoddau i Gefnogi Cyrhaeddiad Bechgyn  
 
Cafodd CYSAG wybod am adnoddau a grëwyd gan Mary Parry, ALl Sir Gaerfyrddin, 
sy’n ymdrin â’r mater o godi cyrhaeddiad bechgyn. Mae’r adnodd “Muslim Footballers 
in the Premier League” yn ymdrin ag agweddau ar Bum Piler Islam ac mae’n codi 
materion ynglŷn â sut y mae credoau peldroedwyr Mwslimaidd yn effeithio ar eu 
bywydau. Gyda chaniatâd M. Parry mae CYSAG wedi cytuno i ddosbarthu copi o 
ddeunyddiau’r adnodd, a’r CD ROM sy’n cyd-fynd ag ef, i bob adran ysgol uwchradd 
yn ystod tymor yr hydref 2015.  
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ADRAN 3   CRYNODEB O’R CYNGOR AR GYDADDOLI 

 
Mae monitro cydaddoli a datblygiad ysbrydol ysgolion wedi parhau drwy adolygu 
canfyddiadau’r adroddiadau arolygiadau; canfyddiadau o waith monitro darpariaeth 
yr ysgolion gan yr ALl ac ymweliadau ag ysgolion gan aelodau CYSAG.  
 
3.1 ADRODDIADAU AROLYGIADAU YSGOLION 
 
Yn ystod y flwyddyn academaidd rhwng hydref 2014 a haf 2015 arolygwyd wyth 
ysgol ym Mhen-y-bont ar Ogwr - dwy ysgol fabanod a chwe ysgol gynradd. Cafodd 
aelodau CYSAG fanylion yr arolygiadau ysgolion hyn. 
 
Mae Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn yn nodi y dylai arolygwyr adrodd am 
achosion pan nad yw’r ysgol yn cydymffurfio â gofynion statudol yn unig, o ran 
cydaddoli. Gallwn dybio felly – gan nad yw Estyn wedi nodi unrhyw achosion o beidio 
â chydymffurfio – bod pob ysgol a arolygwyd yn ystod y cyfnod hwn wedi bodloni’r 
gofynion statudol o ran cydaddoli. 
 
Roedd sylwadau cadarnhaol ynglŷn â datblygiad ysbrydol yn amlwg ym mhob 
adroddiad arolygu.  

 
Roedd sylwadau ynglŷn ag ansawdd cydaddoli yn amlwg yn adroddiadau chwech o’r 
ysgolion ac amlygwyd nifer o nodweddion da. 
 
Nodweddion da  

 Mae disgyblion yn cael eu hannog i gymryd cyfrifoldeb a dangos parch ac 
ystyriaeth i bobl eraill. 

 Mae gwasanaethau dathlu yn hybu lles a hunan-barch disgyblion yn dda. 

 Mae cydaddoli dyddiol yn rhoi cyfle i ddisgyblion fyfyrio ar faterion ysbrydol. 

 Caiff y disgyblion enwebu cyd-ddisgyblion i fod yn seren yr wythnos mewn 
gwasanaethau wythnosol am arddangos rhinweddau megis dyfalbarhad. 

 Mae cydaddoli yn datblygu eu synnwyr o barch a rhyfeddod yn briodol. 
 
Meysydd i’w Datblygu  
Ni nodwyd unrhyw feysydd 
 
3.2 CEISIADAU AM BENDERFYNIADAU 
 
Ni chafwyd unrhyw geisiadau gan ysgolion ar gyfer gwneud penderfyniadau i 
ddiddymu'r gofynion i gydaddoli fod o naws cwbl Gristnogol neu led Gristnogol. 
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ADRAN 4  CRYNODEB O’R MATERION ERAILL 
 
4.1 CYMDEITHAS CYSAGAU CYMRU 
 
Mae CYSAG yn parhau i gefnogi gwaith Cymdeithas CYSAGau Cymru ac mae’n 
cydnabod gwerth y mudiad wrth hybu addysg grefyddol a chydaddoli yn 
genedlaethol. Yn ystod 2015 - 2016 mae’r materion a ystyriwyd yng nghyfarfodydd 
Cymdeithas CYSAGau Cymru wedi eu hadrodd yn ôl yn llawn i’r CYSAG. Caiff y 
CYSAG ei gynrychioli ar bwyllgor gweithredol Cymdeithas CYSAGau Cymru gan y 
Parchedig Ganon Edward Evans a’r ymgynghorydd proffesiynol Vicky Thomas ac 
mae’n derbyn adborth yn rheolaidd ganddynt hwy a chynrychiolwyr eraill sy’n mynd i 
gyfarfodydd Cymdeithas CYSAGau Cymru. 
 
4.2 ADDYSG YR HOLOCOST 
 
Rhoddwyd gwybod i CYSAG Pen-y-bont ar Ogwr am thema Diwrnod Cofio’r Holocost 
2016 sef ‘Paid Sefyll o’r Neilltu’ a bod rhagor o wybodaeth am y thema ac adnoddau 
addysgol am ddim ar gael ar gyfer Diwrnod Cofio’r Holocost ar y wefan 
www.hmd.org.uk. Penderfynodd CYSAG i roi gwybod i’r ysgolion bod yr adnoddau ar 
gael a’u hannog i nodi Diwrnod Cofio’r Holocost mewn rhyw fodd. 
 
Yn 2016 ffurfiodd yr ALl bartneriaeth gyda Choleg Penybont i gynnal digwyddiad 
cofio yn Theatr Sony yng Ngholeg Penybont, Pen-y-bont ar Ogwr. Gwahoddwyd 
aelodau CYSAG i fod yn bresennol. 
 
4.3 ADOLYGIAD LLYWODRAETH CYMRU O’R CWRICWLWM 

CENEDLAETHOL  
 
Mae CYSAG wedi derbyn diweddariadau bob tymor ar ddatblygiad yr Adolygiad o’r 
Cwricwlwm Cenedlaethol. Argymhellodd yr Athro Donaldson y dylai addysg grefyddol 
fod yn rhan o Faes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau a dylai barhau i fod yn ofyniad 
statudol o’r cwricwlwm o’r dosbarth derbyn. Rydym yn dal i aros i glywed pa Ysgolion 
Arloesi fydd yn gyfrifol am ddatblygu cwricwlwm y Dyniaethau ac mae goblygiadau 
hyn ar ddatblygu’r maes llafur cytûn wedi eu trafod. Mae CYSAG wedi cytuno i aros 
tan fod Llywodraeth Cymru yn darparu rhagor o fanylion am ffurf addysg grefyddol yn 
y cwricwlwm, a hefyd i gael cyngor gan Gymdeithas CYSAGau Cymru, cyn dechrau 
unrhyw adolygiad o’r maes llafur cytûn ar gyfer addysg grefyddol. 
 
4.4. MEINI PRAWF DIWYGIEDIG AR GYFER MANYLEBAU TGAU A TAG 
 
Rhoddwyd gwybod i CYSAG am y newidiadau arfaethedig i fanylebau ac arferion 
asesu TGAU a TAG i’w gweithredu ar ddyddiad yn ystod hydref 2016. Yn ystod 
tymor y gwanwyn cytunodd Cymwysterau Cymru a CBAC i ohirio gweithrediad TGAU 
Astudiaethau Crefyddol tan fis Medi 2017 oherwydd bod y manylebau’n hwyr yn cael 
eu cymeradwyo. Mae’r ysgolion wedi cael gwybod. Yn ei gyfarfod yn ystod tymor yr 
haf trafododd CYSAG Pen-y-bont ar Ogwr y ffaith nad oedd y manylebau newydd 
wedi’u cwblhau o hyd ac nid oeddynt ar gael ar wefan CBAC a chytunwyd y byddai 
llythyr yn cael ei anfon ar ran CYSAG i’r Swyddog Pwnc ar gyfer astudiaethau 
crefyddol yn CBAC i godi pryderon athrawon a gofyn am ragor o ganllawiau ar y 
manylebau newydd, gan gynnwys amserlen pan fydd y manylebau newydd terfynol 
ar gael, deunyddiau cefnogi a awgrymir, a grid yn amlinellu’r hyn sy’n gyffredin a’r 
hyn sy’n wahanol rhwng yr hen fanylebau a’r rhai newydd. Mae CYSAG yn aros yn 
eiddgar am y manylebau terfynol er mwyn gallu rhoi gwybod i ysgolion eu bod ar 
gael. 

http://www.hmd.org.uk/
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4.5 RHAGLEN ASESU INCERTS 
 
Cafodd CYSAG adroddiad yn amlinellu pryderon a godwyd gan Banel Ymgynghorol 
Cenedlaethol Addysg Grefyddol (PYCAG) a Chymdeithas CYSAGau Cymru ynglŷn 
â’r defnydd o raglen asesu Incerts ar-lein i dracio cynnydd disgyblion ym mhynciau’r 
Cwricwlwm Cenedlaethol ac Addysg Grefyddol.  Dywedwyd wrth CYSAG nad oedd 
rhai ysgolion yn defnyddio’r botwm dewis cywir wrth ddefnyddio’r rhaglen i dracio 
cynnydd mewn addysg grefyddol. 
 
Cytunodd CYSAG y dylid anfon llythyr yn amlinellu’r dull cywir o ddefnyddio’r rhaglen 
Incerts i bob ysgol gynradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 
 
4.6 AROLWG BAGLORIAETH CYMRU 
 
Rhoddwyd gwybod i CYSAG am yr arolwg a gynhaliwyd gan Gymdeithas CYSAGau 
Cymru i archwilio effeithiau addysg grefyddol/astudiaethau crefyddol ar lansiad y 
Fagloriaeth Cymru newydd ym mis Medi 2015. Roedd gan Gymdeithas CYSAGau 
Cymru ddiddordeb mewn gwybod sut y mae ysgolion wedi rheoli’r broses o 
weithredu’r cymhwyster newydd yn eu lleoliad unigol, ac a yw bagloriaeth Cymru 
wedi cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar addysg grefyddol ledled Cymru. 
Lluniodd Cymdeithas CYSAGau Cymru arolwg byr a ddosbarthwyd i ysgolion 
uwchradd yn awdurdod lleol pob un o’r CYSAGau i’r ysgolion ei lenwi a’i ddychwelyd. 
 
Canfu canlyniadau’r arolwg, ers gweithredu’r Fagloriaeth Cymru newydd, fod y 
mwyafrif o’r ysgolion a ymatebodd i’r arolwg yn darparu Addysg Grefyddol statudol 
yn unol â’r Maes Llafur Cytûn Lleol ar gyfer Addysg Grefyddol yn CA4, ac yn cynnig 
cymhwyster TGAU Addysg Grefyddol fel cymhwyster ategol ar gyfer Bagloriaeth 
Cymru yn CA4.  Mae’r mwyafrif yn darparu’r cwrs hwn yn rhan o amser craidd 
addysg grefyddol. 
 
Roedd yr arolwg yn gofyn a oedd y Fagloriaeth Cymru newydd wedi cael effaith 
gadarnhaol neu negyddol ar addysg grefyddol, neu ddim effaith o gwbl. Nododd y 
mwyafrif o’r ymatebwyr nad oedd y Fagloriaeth Cymru newydd wedi cael unrhyw 
effaith ar addysg grefyddol. Rhoddwyd crynodeb o’r ymatebion yn nodi sylwadau ar 
yr effaith gadarnhaol/negyddol yn yr adroddiad. Roedd y sylwadau cadarnhaol yn 
cynnwys ei bod yn galluogi’r ysgol i drafod cynnwys addysg grefyddol newydd, yn 
annog dull o ddysgu ac addysgu sy’n seiliedig ar feddwl ac mewn rhai achosion wedi 
cynyddu’r amser a gaiff ei neilltuo i addysgu addysg grefyddol. Roedd y sylwadau 
negyddol yn cynnwys lleihau’r amser addysg grefyddol craidd a’r gofyniad i rai 
ysgolion ddarparu Bagloriaeth Cymru yn hytrach na TGAU astudiaethau crefyddol 
trwy dynnu’n ôl y Cyrsiau Byr yn benodol. 
 
Cytunodd y CYSAG i barhau â briff gwylio ar Gymhwyster Bagloriaeth Cymru a’i 
effaith ar Addysg Grefyddol/Astudiaethau Crefyddol yn CA4. 
 
4.7 HYFFORDDIANT I AELODAU CYSAG 
 
Yn rhan o’i hyfforddiant i aelodau, cynigiodd CYSAG y canlynol: 

 Parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau am ddatblygiadau mewn 
addysg grefyddol a chydaddoli trwy gyflwyniadau rheolaidd i aelodau CYSAG. 
Eleni rhoddodd Mrs Vicky Thomas gyflwyniadau ar yr adolygiad o’r 
Cwricwlwm Cenedlaethol a goblygiadau hynny i addysg grefyddol a 
datblygiad y manylebau arholiadau diwygiedig.   

 Byddai CYSAG yn cynnal cyfarfodydd mewn ysgolion ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr, pan fo hynny’n bosibl, i aelodau ymgyfarwyddo ag addysg grefyddol a 



 12 

chydaddoli mewn ysgolion. Cynhaliwyd dau ymweliad ag ysgolion eleni - 
Ysgol Gyfun Gatholig yr Archesgob McGrath ac Ysgol Gyfun Brynteg - ac ar y 
ddau achlysur rhoddodd y Penaethiaid Addysg Grefyddol gyflwyniad ar waith 
yr adran addysg grefyddol i nodi eu cryfderau a’r meysydd i’w datblygu. 

 
Mae CYSAG yn gwerthfawrogi’n fawr y cyfleoedd a gynigir trwy ymweliadau a 
chyflwyniadau i gael rhagor o wybodaeth am addysg grefyddol a chydaddoli mewn 
ysgolion a hoffwn ddiolch i bawb dan sylw. Rydym yn diolch yn benodol i glerc 
CYSAG, Ellen Franks, am ei holl waith caled wrth wneud trefniadau o’r fath. 
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ATODIAD 1: AELODAU CYSAG 2015 - 2016 
 
Awdurdod Addysg Lleol 
Y Cynghorydd Peter Foley 
Y Cynghorydd Cheryl Green - Is-gadeirydd 
Y Cynghorydd Pauline James - hyd at fis Mai 2016 
Y Cynghorydd Ross Thomas - hyd at fis Mai 2016 
Y Cynghorydd Jeff Tildesley - hyd at fis Mai 2016 
Y Cynghorydd Hailey Townsend - o fis Mai 2016 ymlaen 
Y Cynghorydd John McCarthy - o fis Mai 2016 ymlaen 
Y Cynghorydd Dhanisha Patel - o fis Mai 2016 ymlaen 
 
Cymdeithasau Athrawon 
 
Angela Keller (ASCL) Ysgol yr Archesgob McGrath 
Ceris Matthews (NAS/UWT) Ysgol Uwchradd Bryntirion  
Swydd wag  (ATL)  
Lowri Florence (NUT) Ysgol Uwchradd Brynteg 
Helen Gentle (NAHT) Ysgol Gynradd Abercerdin 
Mrs C Davies-Jones (VALRETA) Ysgol Arbennig Heronsbridge 
Meleri Jones (UCAC) Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd 
 
Enwadau crefyddol 
 
Sulaman Hawas – Yn cynrychioli’r ffydd Fwslimaidd 
Y Parchedig Rachel Wheeler – Methodist/Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig  
Swydd wag – Yn cynrychioli’r Eglwys Gatholig  
Mrs Mairwen Crockett – Yn cynrychioli Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru 
Y Parchedig Ganon Edward Evans – Cadeirydd CYSAG – Yn cynrychioli’r Eglwys 
yng Nghymru  
Dhira Bhakta Dasa – Yn cynrychioli’r ffydd Hindŵaidd 
 
Aelod Cyfetholedig 
 
Brian Williams – Yn cynrychioli’r Gymdeithas Ddyneiddwyr 
 
Swyddogion yr ALl 
 
Sue Roberts  Rheolwr y Grŵp – Gwella Ysgolion   
 
Ellen Franks  Clerc i’r CYSAG 
 
Vicky Thomas  Ymgynghorydd Annibynnol 
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ATODIAD 2: COFNOD O GYFARFODYDD A’R PRIF EITEMAU AGENDA 
 
19 Tachwedd 2015 yn Ysgol Gatholig yr Archesgob McGrath  

 Ymddiheuriadau 

 Ethol Cadeirydd 

 Ethol Is-gadeirydd 

 Cofnodion y cyfarfod diwethaf 

 Materion sy’n codi 

 Cyflwyniad gan Adran Addysg Grefyddol Ysgol Gatholig yr Archesgob 
McGrath  

 Amserlen y cyfarfodydd 

 Diweddariad am yr aelodau 

 Adroddiad Blynyddol CYSAG 2014-15  

 Cynllun datblygu CYSAG 2015 – 2018  

 Dadansoddi Adroddiadau Arolygu Hydref 2014 – Haf 2015 

 Addysg Grefyddol a’r Cwricwlwm Cenedlaethol  

 Materion Cymdeithasu CYSAGau Cymru – adborth a chyfarfodydd yn y 
dyfodol  

 Diwrnod Cofio’r Holocost 2016 

 Gohebiaeth 
 
25 Chwefror 2016 yn y Swyddfeydd Dinesig, Pen-y-bont ar Ogwr 

 Ymddiheuriadau 

 Cofnodion y cyfarfod diwethaf 

 Materion sy’n codi 

 Diweddariad am yr aelodau 

 Canlyniadau arholiadau astudiaethau crefyddol 2015 

 Lefelau asesu athrawon mewn addysg grefyddol 2015 

 Meini prawf diwygiedig ar gyfer manylebau TGAU a TAG: Diweddariad 

 Yr Adolygiad o’r Cwricwlwm Cenedlaethol a’r trefniadau asesu: Diweddariad 

 Diwrnod Cofio’r Holocost 2016: Adborth   

 Materion Cymdeithas CYSAGau Cymru - adborth, Enwebiadau i’r Bwrdd 
Gweithredol, cyfarfodydd yn y dyfodol  

 Gohebiaeth 
 

9 Mehefin 2016 yn Ysgol Gyfun Brynteg 

 Ymddiheuriadau 

 Cofnodion y cyfarfod diwethaf 

 Materion sy’n codi 

 Cyflwyniad gan Adran Addysg Grefyddol Ysgol Gyfun Brynteg  

 Diweddariad am yr aelodau 

 Amserlen cyfarfodydd 2015 – 2016  

 Meini prawf diwygiedig ar gyfer manylebau TGAU a TAG: Diweddariad 

 Yr Adolygiad o’r Cwricwlwm cenedlaethol a’r trefniadau asesu:  Diweddariad 

 INCERTS 

 Materion Cymdeithas CYSAGau Cymru: adborth o gyfarfod Cymdeithas 
CYSAGau Cymru: Pleidleisio gweithredol: cyfarfodydd yn y dyfodol 

 Gohebiaeth 
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ATODIAD 3: CYNLLUN DATBLYGU CYSAG PEN-Y-BONT AR OGWR 2015-2018  
 

CYNLLUN DATBLYGU CYSAG PEN-Y-BONT AR OGWR 2015 – 2018 (BLWYDDYN ACADEMAIDD)  

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

Cynllun gweithredu  Amserlen Y bobl dan 
sylw 

Amser a 
chost 

Canlyniadau Cynnydd 

1.1 Monitro safonau trwy adolygu 
adroddiadau arolygiadau/adolygiadau 
thematig Estyn/adroddiadau 
hunanwerthuso ysgolion yn rheolaidd ac 
argymell, pan fo angen, gamau 
gweithredu gan yr Awdurdod Lleol. 

Eitem 
agenda 
blynyddol 
Tymor yr 
hydref  

CYSAG llawn 
Ymgynghorydd 

Amser agenda  
Amser 
ymgynghorydd 
i ddadansoddi 

Cyngor i’r ALl ar dueddiadau 
ar draws y fwrdeistref sirol; 
cyngor, pan fo’n briodol, ar 
ysgolion penodol; gwaith 
dilynol trwy ymweliadau ag 
ysgolion ac adolygu cynlluniau 
gweithredu pan fo angen. 

2015-2016  
Ystyriwyd ar 19.11.15. 
Ni nodwyd unrhyw 
achos o beidio â 
chyflawni gofynion 
statudol addysg 
grefyddol. 
 

1.2 Derbyn gwybodaeth am 
ganlyniadau: 
Asesiadau athrawon ar ddiwedd Cyfnod 
Allweddol 3; TGAU Astudiaethau 
Crefyddol – Cwrs Llawn a Chwrs Byr; 
Safon Uwch/UG Astudiaethau 
Crefyddol. 
 

Tymor y 
gwanwyn 
 

CYSAG llawn 
Ymgynghorydd 

Amser agenda  
Amser 
ymgynghorydd 
i ddadansoddi 

Cyngor i’r ALl ar dueddiadau; 
cyngor, pan fo’n briodol, ar 
ysgolion penodol. 
 

2015-2016 
Ystyriwyd ar 25.2.16. 
Rhoddwyd gwybod i’r 
ysgolion am y 
canlyniadau. 

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

Tymor yr 
hydref 
 

CYSAG llawn Amser agenda Cael rhaglen hyfforddi ynghyd 
â nifer y bobl a gymerodd ran; 
cyngor i’r ALl. 
  

2015-2016 
Ni ddarperir unrhyw 
HMS ar addysg 
grefyddol gan yr ALl na 
Chonsortiwm 
Canolbarth y De 
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CYNLLUN DATBLYGU CYSAG PEN-Y-BONT AR OGWR 2015 – 2018 (BLWYDDYN ACADEMAIDD) 

 
Nod 2: Adolygu’r maes llafur cytûn (yn unol â’r hyn sy’n briodol) a chefnogi ei weithrediad.  

 
Cynllun gweithredu  Amserlen Y bobl dan sylw Amser a chost 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 briodol). 
Cynnal cyfarfod o’r 
Gynhadledd Sefydlog i 
fabwysiadu’r maes 
llafur 
Costau cyhoeddi/ 
cyfieithu (fel y bo’n 
briodol) 

Y maes llafur cytûn 
wedi ei adolygu a’i 
fabwysiadu gan y 
Gynhadledd 
Sefydlog. 
Rhaglen hyfforddi ar 
y maes llafur cytûn ar 
gyfer ysgolion (os 
oes angen) 
Maes llafur cytûn i’w 
weithredu erbyn 
tymor yr hydref ar ôl 
ei fabwysiadu. 

2015-2016 
Mae CYSAG yn cael 
diweddariadau bob 
tymor ynglŷn â 
datblygiad y 
cwricwlwm. Mae 
CYSAG yn aros am 
ragor o fanylion gan 
Lywodraeth Cymru 
am ffurf addysg 
grefyddol yn y 
cwricwlwm, a 
chyngor gan 
Gymdeithas 
CYSAGau Cymru 
cyn dechrau unrhyw 
adolygiad o’r maes 
llafur cytûn ar gyfer 
addysg grefyddol. 

2.2 Deunyddiau i gefnogi 
gweithrediad y maes llafur cytûn 
ar gyfer addysg grefyddol 
 

Parhaus  CYSAG llawn 
Ymgynghorydd 

Amser ymgynghori 
 

Deunyddiau cefnogi 
ar gael i ysgolion ar 
wefan y Consortiwm. 

2015-2016 
Anfon deunyddiau i 
ysgolion gan ALl Sir 
Gaerfyrddin. 
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CYNLLUN DATBLYGU CYSAG PEN-Y-BONT AR OGWR 2015 – 2018 (BLWYDDYN ACADEMAIDD)  

 
Nod 3: Monitro’r ddarpariaeth a darparu cymorth ar gyfer cydaddoli. 
 

Cynllun gweithredu  Amserlen Y bobl dan 
sylw 

Amser a chost Canlyniadau Cynnydd 

3.1 Monitro darpariaeth cydaddoli trwy 
adolygu adroddiadau arolygiadau/ 
adroddiadau hunanwerthuso ysgolion 
yn rheolaidd; argymell camau gan yr ALl 
pan fo angen. 

Eitem 
agenda 
blynyddol 
Tymor yr 
hydref 
 

CYSAG llawn 
a’r 
ymgynghorydd  

Amser agenda 
Amser 
ymgynghorydd i 
ddadansoddi 
 

Cyngor i’r ALl ar dueddiadau 
ledled y fwrdeistref sirol; 
cyngor, pan fo’n briodol, ar 
ysgolion penodol; gwaith 
dilynol trwy ymweliadau ag 
ysgolion ac adolygu 
cynlluniau gweithredu pan fo 
hynny’n ofynnol.  

2015-2016 
Ystyriwyd 19.11.15. Ni 
nodwyd unrhyw achos 
o beidio â chydymffurfio 
â gofynion statudol ar 
gyfer cydaddoli yn 
ddyddiol 

3.2  Cefnogi gweithrediad cydaddoli 
statudol 

Parhaus 
 

Gwasanaeth 
ymgynghori  
 

Amser 
ymgynghori  
 

Darparu HMS (os yw’n 
briodol) 
Rhoi gwybod i ysgolion am 
adnoddau a gwefannau ar 
gyfer cydaddoli. 
Rhoi gwybod i ysgolion am 
ddeunyddiau canllaw sydd ar 
gael ar gyfer cydaddoli  
 

2015-2016 
Rhoddwyd gwybod i 
ysgolion am adnoddau i 
gefnogi Diwrnod Cofio’r 
Holocost 2016 gan 
gynnwys adnoddau ar 
gyfer cydaddoli yn 
ddyddiol. 
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CYNLLUN DATBLYGU CYSAG PEN-Y-BONT AR OGWR 2015 – 2018 (BLWYDDYN ACADEMAIDD)  

 
Nod 4: Sicrhau CYSAG sydd wedi ei hysbysu’n well trwy ddarparu diweddariadau ar faterion lleol a chenedlaethol sy’n ymwneud ag 
addysg grefyddol a chydaddoli mewn ysgolion. 
 

Cynllun gweithredu  Amserlen Y bobl dan 
sylw 

Amser a chost Canlyniadau Cynnydd 

4.1 Diweddaru aelodau ynglŷn â 
swyddogaeth CYSAG a’i oblygiadau; 
datblygiadau diweddar mewn addysg 
grefyddol; deunyddiau canllaw gan 
gyrff perthnasol; cyfraniadau gan 
athrawon sy’n ymarfer a darparwyr 
allanol 
 

Bob tymor/ 
yn 
flynyddol 
yn ôl yr 
angen 

Aelodau 
CYSAG, 
Ymgynghorydd, 
athrawon sy’n 
ymarfer,  
darparwyr 
allanol  
 

Amser aelodau; 
Amser 
ymgynghorydd / 
swyddog  

Aelodau CYSAG yn gwbl 
ymwybodol o’u cyfrifoldebau.  
CYSAG ac ysgolion yn cael eu 
diweddaru a’u hysbysu am 
ddatblygiadau a mentrau 
diweddar, yn lleol ac yn 
genedlaethol. 
 

2015-2016 
Cafodd CYSAG 
ddiweddariadau 
ynglŷn â’r adolygiad 
o’r Cwricwlwm 
Cenedlaethol a 
datblygiad 
manylebau 
arholiadau. 
 

4.2 Rhaglen o ymweliadau ag 
ysgolion. 

Bob 
tymor/yn 
flynyddol 
yn ôl yr 
angen 

Aelodau 
CYSAG, 
Ymgynghorydd/ 
Swyddogion 

Amser aelodau; 
Amser swyddog 
i drefnu 
ymweliadau 

CYSAG â mwy o wybodaeth 
am y ddarpariaeth a’r ymarfer 
o ran addysg grefyddol a 
chydaddoli mewn ysgolion.  
  

2015-2016 
Aeth CYSAG i 
ymweld â dwy ysgol 
eleni, a chafodd ddau 
gyflwyniad ynglŷn ag 
addysg grefyddol yn 
yr ysgolion. 
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ATODIAD 4: CANLYNIADAU ARHOLIADAU 
 
TGAU ASTUDIAETHAU CREFYDDOL (CWRS LLAWN) 2015 
 

 Pen-y-bont 
ar Ogwr 

2015 

Pen-y-bont 
ar Ogwr 

2014 

Pen-y-bont 
ar Ogwr  

2013 

Consortiwm 
2015 

Cymru  
2015 

A*-A 25.8% 44.1% 37.50% 31.7% 30.0% 

A*-C 69.5% 81.6% 71.84% 72.7% 75.0% 

A*- G 98.4% 99.1% 97.60% 97.1% 98.0% 

Nifer a 
gofrestrwyd 

788 
8 ysgol 

642 
9 ysgol 

792  
9 ysgol 

4462 11,167 

 
 
TGAU ADDYSG GREFYDDOL (CWRS BYR) 2015 

 
 Pen-y-bont 

ar Ogwr 
2015 

Pen-y-bont 
ar Ogwr 

2014 

Pen-y-bont 
ar Ogwr 

2013 

Consortiwm
2015 

Cymru  
2015 

A*-A 21.7% 20.8% 25.65% 20.4% 14.0% 

A*-C 61.1% 50.1% 61.72% 60.1% 52.0% 

A*- G 97.1% 88.8% 94.21% 94.9% 93.0% 

Nifer a 
gofrestrwyd 

1156 
8 ysgol 

787 
9 ysgol 

1037  
8 ysgol 

6035 10,098 

 
 
TAG ASTUDIAETHAU CREFYDDOL (SAFON UWCH) 2015 

 
 Pen-y-bont 

ar Ogwr 
2015 

Pen-y-bont 
ar Ogwr 

2014 

Pen-y-bont 
ar Ogwr 

2013 

Consortiwm
2015 

Cymru  
2015 

A*-A 27.9% 14.81% 27.56% 23.7% 23.0% 

A*-C 87.3% 82.96% 84.25% 81.8% 81.0% 

A*- E 99.4% 97.78% 100% 99.3% 100% 

Nifer a 
gofrestrwyd 

165 
9 ysgol 

135  
8 ysgol 

127  
8 ysgol 

539 1441 

 
 
TAG ASTUDIAETHAU CREFYDDOL (SAFON UG) 2015 

 
 Pen-y-bont 

ar Ogwr 
2015 

Consortiwm
2015 

Cymru  
2014 

A*-A 31.3% 22.9% Amherthnasol 

A*-C 81.1% 73.3% Amherthnasol 

A*- E 96.5% 95.5% Amherthnasol 

Nifer a 
gofrestrwyd 

201 
9 ysgol 

625 Amherthnasol 

 
Sylwer: 
Mae’r data yn cynnwys y rhai sydd wedi cyflwyno eu canlyniadau yn unig.  Er enghraifft os 
gwnaeth disgybl sefyll Safon UG yn ystod 2015, ond nid yw wedi cyflwyno’r canlyniad eto, ni 
ddylid ei gynnwys yn nata eleni a dylid ei gynnwys y flwyddyn nesaf pan fydd y canlyniadau 
wedi eu cyflwyno, fel arall bydd hyn yn achosi i’r canlyniadau gael eu cyfrif ddwywaith.
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Cyfnod Allweddol 3     Lefelau Addysg Grefyddol Blwyddyn 9       Pen-y-bont ar Ogwr 2015 
 

BECHGYN Nifer ar 
y 
gofrestr 

Lefel 
1 

Lefel 
2 

Lefel 
3 

Lefel 
4 

Lefel 
5 

Lefel 
6 

Lefel 
7 

Lefel 
8 

PE Dim 
Lefel 

Datgymhwyso Cyfanswm % L 
5+ 

% L 
6+ 

Cyfanswm y 
nifer 727 0 7 22 76 270 262 77 13 0 0  0  727 622  352  

Canrannau 
  0 1.0 3.0 10.5 37.1 36.0 10.6 1.8 0 0 0      100  

       
85.6  

       
48.4  

Consortiwm 
 4041 

 
0 
 

30 
0.7 

130 
3.2 

537 
13.3 

1756 
43.5 

1244 
30.8 

289 
7.2 

25 
0.6 

0 
 

25 
0.6 

 
5 
0.1 

4041 
100 

3314 
82.0 

1558 
38.6 

 

MERCHED Nifer ar 
y 
gofrestr 

Lefel 
1 

Lefel 
2 

Lefel 
3 

Lefel 
4 

Lefel 
5 

Lefel 
6 

Lefel 
7 

Lefel 
8 

PE Dim 
Lefel 

Datgymhwyso Cyfanswm % L 
5+ 

% L 
6+ 

Cyfanswm y 
nifer 745 0 3 10 43 202 293 156 36 0 1 1 745 687  485  

Canrannau 
  

          
-    

         
0.4    

         
1.3  

         
5.8  

       
27.1  

       
39.3  

       
20.9  

         
4.8  

          
-     0.1  0.1 100 

       
92.2 

       
65.1  

Consortiwm 

3775 
 

0 
 

3 
0.1 

40 
1.1 

269 
7.1 

1199 
31.8 

1468 
38.9 

692 
18.3 

87 
2.3 

1 
0 

 
 
16 
0.4 

 

3775 
100 

3447 
91.3 

2248 
59.5 

 

HOLL 
DDISGYBLION 

Nifer ar 
y 
gofrestr 

Lefel 
1 

Lefel 
2 

Lefel 
3 

Lefel 
4 

Lefel 
5 

Lefel 
6 

Lefel 
7 

Lefel 
8 

PE Dim 
Lefel 

Datgymhwyso Cyfanswm % L 
5+ 

% L 
6+ 

Cyfanswm y 
nifer 1472 0 10 32 119 472 555 233 49 0 1  1  1472 1,309  837  

Canrannau 
  0 0.7 2.2 8.1 32.1 37.7 15.8 3.3 0 

          
0.1    0.1       100.0  

       
88.9  

       
56.9  



 

21 
 

Consortiwm 
 

 
7816 

0 
 

33 
0.4 

170 
2.2 

806 
10.3 

2955 
37.8 

2712 
34.7 

981 
12.6 

112 
1.4 

1 
0.0 

41 
0.5 

5 
0.1 

7816 
100 

6761 
86.5 

3806 
48.7 
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ATODIAD 6: DOSBARTHIAD ADRODDIAD BLYNYDDOL CYSAG 
 
Bydd copïau’n cael eu hanfon yn electronig at y cyrff perthnasol. Bydd yr adroddiad 
hwn ar gael ar wefan yr Awdurdod Lleol a gwefan Cymdeithas CYSAGau Cymru i 
bobl sydd â diddordeb ei lawrlwytho. 
 

 Aelodau CYSAG Pen-y-bont ar Ogwr 
 

 Adran Addysg a Hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
 

 Pob ysgol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 
 

 Cymdeithas CYSAGau Cymru 
 

 Adran Addysg a Sgiliau 
 

 Llywodraeth Cymru 
 

 Y Llyfrgell Genedlaethol  
 

 Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol 
 

 Consortiwm Canolbarth y De 
 

 Estyn 
 

 Mudiad Addysg Grefyddol (Cymru) 
 

 Swyddog Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru 
 

 Y Swyddog Esgobaethol Catholig 
 

 Cytun 
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Atodiad 7: Cyfansoddiad CYSAG 
 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  
 

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol 
 

Cyfansoddiad 
 
Cylch gorchwyl 
 

1. Rhoi cyngor i’r Awdurdod Lleol ar faterion sy’n ymwneud â chydaddoli 
yn ysgolion y sir.  
 

2. Rhoi cyngor i’r Awdurdod Lleol ar faterion sy’n ymwneud ag addysg 
grefyddol a roddir yn unol â’r maes llafur cytûn.  
 

3. Penderfynu pa bryd, o fewn yr amserlen statudol bum mlynedd, y 
dylai’r Awdurdod Lleol adolygu ei faes llafur cytûn.  

 

4. Ystyried gyda’r Awdurdod Lleol a’r Gynhadledd Maes Llafur Cytûn, 
unrhyw newidiadau sydd angen eu gwneud i’r maes llafur cytûn.  

 

5. Ystyried gyda’r Awdurdod Lleol y gefnogaeth a gynigir ar gyfer addysg 
grefyddol yn ei ysgolion, gan dalu sylw arbennig i ddulliau addysgu, y 
dewis o ddeunyddiau addysgu a’r ddarpariaeth o hyfforddiant i 
athrawon.  

 

6. Cynnig cyngor ar unrhyw faterion eraill sy’n ymwneud â’i swyddogaeth, 
fel y gwêl yn briodol.  

 

7. Cyhoeddi adroddiad blynyddol ar ei waith, a ddylai:  
 

a. nodi unrhyw faterion y mae wedi rhoi cyngor i’r Awdurdod Lleol yn eu 
cylch;  
b. disgrifio’n fras natur y cyngor;  
c. gosod ei resymau dros gynnig cyngor ar unrhyw faterion nas 
cyfeiriwyd ato yn y lle cyntaf gan yr Awdurdod Lleol;  
ch. cofnodi aelodaeth CYSAG a dyddiadau’r cyfarfodydd a gynhelir.  
 

9. Cymryd rhan yng ngweithdrefnau cwyno statudol yr Awdurdod Lleol yn 
yr achosion hynny lle y mae’r cwynion yn ymwneud ag addysg 
grefyddol a/neu gydaddoli.  

10. Derbyn a gwneud penderfyniadau ynghylch ceisiadau gan benaethiaid 
ysgolion sir i ddiddymu neu gydraddoli’r gofynion fod yn rhaid i 
gydaddoli mewn ysgolion o’r fath fod yn gyfan gwbl neu’n bennaf o 
gymeriad Cristnogol yn fras.  

 
Cyfansoddiad  
 
11. Bydd y cyngor yn cynnwys tri grŵp sy’n cynrychioli:  
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a. Y math o enwadau Cristnogol a chrefyddau eraill a fydd, ym marn 
yr Awdurdod Lleol, yn adlewyrchu’n briodol y traddodiadau crefyddol 
yn yr ardal.  
b. Pa bynnag gymdeithasau sy’n cynrychioli athrawon a ddylai, ym 
marn yr Awdurdod Lleol, gael eu cynrychioli yn unol â’r 
amgylchiadau yn yr ardal.  
c. Yr Awdurdod Lleol.  
 

12. Caiff y Cyngor hefyd gyfethol aelodau.  
 

13. Bydd aelodaeth o’r Cyngor yn parhau am gyfnod o bedair blynedd. Ceir 
ailethol unrhyw aelodau sydd wedi cyrraedd terfyn eu cyfnod.  

 
14. Mae aelodaeth o’r Cyngor yn amodol ar y ffaith fod yr Awdurdod Lleol 

wedi cymryd yr holl gamau rhesymol i’w sicrhau ei hun fod yr unigolion a 
benodir yn cynrychioli, yn ôl yr achos, yr enwadau neu gymdeithasau dan 
sylw.  

 
15. Mae’n rhaid i aelodau sy’n cynrychioli cymdeithasau athrawon gynnwys 

athrawon addysg grefyddol.  
 

16. Gellir cael gwared ag unigolion o’r Cyngor os ydynt yn rhoi’r gorau i 
gynrychioli’r enwad, cymdeithas neu’r Awdurdod y’u penodwyd i’w 
gynrychioli.  

 
17. Caiff unrhyw aelod o’r Cyngor ymddiswyddo o’i swydd.  

 
Trafodion  

 
18. Bydd y Cyngor yn cyfarfod ddim llai nag unwaith yn ystod pob tymor ysgol.  
 
19. Caiff y Cyngor ethol o’i aelodaeth gadeirydd ac is-gadeirydd yn ystod y 

cyfarfod cyntaf ym mhob blwyddyn academaidd. Ni cheir ethol y 
cadeirydd a’r is-gadeirydd mewn unrhyw un flwyddyn o’r un grŵp 
cynrychiadol. Ceir ailbenodi cadeirydd sydd wedi cyrraedd terfyn ei 
gyfnod. 

 
20. Ar unrhyw gwestiwn sydd i’w benderfynu gan y Cyngor, dim ond y grwpiau 

cynrychiadol yn y Cyngor fydd â’r hawl i bleidleisio, a phleidlais sengl fydd 
gan bob grŵp. Cyn cymryd pleidlais ffurfiol, rhoddir y cyfle i bob grŵp 
cynrychiadol benderfynu sut i fwrw ei bleidlais.  

 
21. Nid oes gan aelodau cyfetholedig yr hawl i fwrw pleidlais.  

 
22. Bydd yr agenda ar gyfer pob cyfarfod yn cael ei phenderfynu gan y 

cadeirydd a’r is-gadeirydd mewn ymgynghoriad â chlerc CYSAG, y 
Cyfarwyddwr Addysg a Swyddog Proffesiynol. Bydd gan unrhyw aelod 
pleidleisiol o CYSAG yr hawl i gynnig eitemau ar gyfer yr agenda.  
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23. Pe na fyddai unrhyw aelod yn gallu bod yn bresennol yng nghyfarfod y 
Cyngor, caiff y corff a gynrychiolir gan yr unigolyn hwnnw enwebu rhywun 
arall yn ei le, ar yr amod bod yr unigolyn hwnnw’n bodloni’r meini prawf 
cymhwyster ac y rhoddir gwybod i Gyfarwyddiaeth Addysg yr Awdurdod 
Lleol cyn y cyfarfod.  

 
24. Ystyrir bod cyfarfod o’r Cyngor yn gwneud cworwm os oes o leiaf un aelod 

o bob un o’r tri grŵp cynrychiadol yn bresennol.  
 

25. Nid effeithir ar ddilysrwydd trafodion y Cyngor:  
 

a. gan swydd wag yn swydd unrhyw aelod o’r Cyngor neu  
b. oherwydd nad yw aelod o’r Cyngor a benodwyd i gynrychioli unrhyw 

enwad neu gymdeithas yn cynrychioli’r enwad neu’r gymdeithas dan 
sylw ar adeg y trafodion.  

 
25. Caiff y grwpiau cynrychiadol yn y Cyngor, heblaw am y rhai sy’n 

cynrychioli’r Awdurdod, alw, ar unrhyw adeg, am adolygiad o’r maes llafur 
cytûn cyfredol yn yr Awdurdod. Ar adeg o’r fath, sefydlir a chynhelir 
Cynhadledd Maes Llafur Cytûn. 

 
 26. Bydd y Cyngor yn ystyried ei adroddiad blynyddol yn ystod y cyfarfod 

cyntaf a gynhelir ym mhob blwyddyn academaidd. Ar ôl i’r Cyngor 
gadarnhau’r adroddiad, bydd yn mynd ymlaen i gael ei gyhoeddi.  

 
27. Bydd clerc CYSAG yn trefnu i gopïau o’r adroddiad blynyddol gael eu 

hanfon i’r holl ysgolion sir yn yr Awdurdod, i AdAS, y Llyfrgell 
Genedlaethol ac at unrhyw unigolion neu sefydliadau eraill o’r fath fel y 
gwêl yr Awdurdod Lleol yn briodol. 

 
 


