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• Ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg  

• Ysgol gynradd dwy ffrwd 

• Ysgol gynradd drawsnewidiol 

• Ysgol gynradd cyfrwng Saesneg yn bennaf 

ond â defnydd sylweddol o’r Gymraeg 

• Ysgol gynradd cyfrwng Saesneg yn bennaf 

Mathau o ysgolion cynradd 
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• Ysgol uwchradd cyfrwng-Cymraeg: 

• Ysgol uwchradd ddwyieithog: 
– 2A : 80% o bynciau trwy gyfrwng y Gymraeg  

– 2B : 80% o bynciau trwy gyfrwng y Gymraeg ond fe’u haddysgir yn Saesneg 

hefyd 

– 2C: rhwng 50% a 79% o bynciau trwy gyfrwng y Gymraeg, ond fe’u haddysgir yn 

Saesneg hefyd 

– 2Ch: Addysgir pob pwnc i bob disgybl gan ddefnyddio’r naill iaith a’r llall. 

• Ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yn bennaf 

ond â defnydd sylweddol o’r Gymraeg 

• Ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg yn bennaf 

 

Mathau o ysgolion uwchradd 
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• Dilyniant ieithyddol 
– Y Gymraeg 

– Pynciau eraill 

 

• Pa mor dda mae ein hysgolion yn addysgu 
Cymraeg? 
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Barn Estyn – argymhellion adroddiad 2007 
 

– Llywodraeth Cymru 

– Awdurdodau 

– Ysgolion  
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Er mwyn gwella safonau mewn Cymraeg ail 
iaith, dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru: 

A1 ystyried dod â’r cwrs TGAU byr i ben yn 
raddol pan fydd cyflenwad staff ac 
ansawdd yr addysgu yn ddigon da i gynnal 
y cwrs TGAU llawn i niferoedd cynyddol o 
ddisgyblion; a 

A2 chynyddu nifer yr athrawon arbenigol 
Cymraeg ail iaith i fodloni’r galw. 
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 Dylai awdurdodau addysg lleol: 

A3 nodi a chefnogi’r ysgolion nad ydynt yn 

dyrannu digon o amser i Gymraeg ail iaith yng 

nghyfnod allweddol 4; a 

A4 chynnwys targedau yn eu Cynlluniau 

Addysg Gymraeg i gynyddu cyfran y 

disgyblion Cymraeg ail iaith sy’n cael eu 

cofrestru ar gyfer arholiad TGAU ac ar gyfer 

yr arholiadau haen uwch. 
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Dylai ysgolion: 

A5 adolygu eu polisi ar gyfer cofrestru 

disgyblion ar gyfer arholiadau haen uwch 

mewn Cymraeg ail iaith; 

A6 sicrhau bod digon o amser yn cael ei 

ddyrannu i’w holl gyrsiau Cymraeg ail iaith yng 

nghyfnod allweddol 4; a 

A7 chynnig ystod o gyfleoedd i ddisgyblion 

glywed ac ymarfer defnyddio’r Gymraeg y tu 

hwnt i wersi Cymraeg ffurfiol. 
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•hwyluso a hybu Cymraeg fel pwnc a sgil yn y gweithle 

•parhau i ariannu gweithgareddau hyfforddi ar gyfer 

athrawon Cymraeg ail iaith drwy’r Grant Cymraeg 

mewn Addysg a’r Cynllun Sabothol 

•cydweithio â Sefydliadau Dyfarnu a rhan-ddeiliaid 

eraill i sicrhau bod TGAU Cymraeg ail iaith, Safon UG 

a Lefel A yn gymwysterau priodol 

•cael gwared â’r cwrs byr TGAU Cymraeg ail iaith 

•monitro argaeledd Safon UG a Lefel A Cymraeg ail 

iaith a faint sy’n dilyn y cyrsiau hynny 

Ymateb y Prif Weinidog i  

adroddiad Davies 
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• Ysgolion cynradd 

• Ysgolion uwchradd 

Canfyddiadau arolygiadau 



13 

• Dysgu ac addysgu 

• Cyngor gyrfaol 

• Hyfforddiant 

• Arweinyddiaeth 

Beth sydd angen ei wella? 
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• Datblygu'r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen - Ionawr 2013 

• Cymraeg yn y cyfnod sylfaen – Rhagfyr 2013 

• Llythrennedd yng nghyfnod allweddol 3 - Mehefin 2012 

• Effaith TGCh ar ddysgu disgyblion mewn ysgolion 

cynradd – Gorffennaf 2013 

• Addysg ddwyieithog – heb ei gyhoeddi 

Adroddiadau thematig Estyn 


