
Cwestiynau cyffredin ar rôl y 

Cydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau 

sy’n Dysgu a’r cyfleuster lawrlwytho 

newydd ar gyfer graffau  
 

Dylid darllen y ddogfen hon ar y cyd â'r Cyfarwyddiadau ar gyfer yr Arolwg Ysgolion 
fel Sefydliadau sy’n Dysgu (Hwb). 

Rhagymadrodd 
 
Rydym wedi gwrando ar eich adborth ar yr arolwg Ysgolion fel Sefydliadau sy'n 
Dysgu. Mewn ymateb i'ch awgrymiadau, rydym wedi creu rôl newydd, sef 
Cydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu, ac wedi cyflwyno cyfleuster 
newydd ar gyfer y graffau a'r diagramau yn y data adrodd.  
 

Rôl y Cydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu  
 
Beth yw diben rôl y Cydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu?  
Os bydd pennaeth yn penderfynu enwebu Cydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau 
sy'n Dysgu ar gyfer ei leoliad, bydd yr unigolyn hwnnw, yn ogystal â'r pennaeth, yn 
cael gweld canlyniadau'r arolwg Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu. Drwy hyn gellid 
rhannu'r gwaith sy'n gysylltiedig â'r arolwg rhwng dau unigolyn yn y lleoliad.  
 
Beth sydd wedi newid?  
Yn flaenorol, y pennaeth yn unig oedd yn gallu gweld canlyniadau'r arolwg Ysgolion 
fel Sefydliadau sy'n Dysgu ar gyfer ei leoliad ei hun. Gofynnodd ysgolion a fyddai'n 
bosibl galluogi aelod arall o'r staff i adolygu adroddiadau hefyd.  
 
Pryd y bydd modd i benaethiaid enwebu Cydgysylltydd Ysgolion fel 
Sefydliadau sy'n Dysgu?  
Bydd modd i benaethiaid enwebu unigolyn yn eu lleoliad i fod yn Gydgysylltydd 
Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu o 25 Chwefror 2022.  
 
Oes rhaid i leoliad gael Cydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu?  
Nac oes. Gall penaethiaid ddewis p'un a ydynt am gael Cydgysylltydd Ysgolion fel 
Sefydliadau sy'n Dysgu ar gyfer eu lleoliad ai peidio. Efallai y bydd rhai penaethiaid 
o'r farn nad oes angen cael unigolyn arall yn y lleoliad sy'n gallu edrych ar 
ganlyniadau'r arolwg Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu, tra bo penaethiaid eraill yn 
gweld manteision cael rhywun yn y rôl.  
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Pwy ddylai fod yn Gydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu?  
Os bydd penaethiaid am enwebu Cydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau sy'n dysgu 
ar gyfer eu lleoliad, gallant benderfynu pwy yn y lleoliad sydd yn y sefyllfa orau i allu 
ymgymryd â'r rôl. Gellid enwebu aelod o'r tîm arwain sy'n gyfrifol am Ddysgu 
Proffesiynol, er enghraifft.  
 
Os bydd Cydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu ar waith yn y 
lleoliad, oes modd i'r pennaeth edrych ar ganlyniadau'r arolwg Ysgolion fel 
Sefydliadau sy'n dysgu hefyd?  
Oes. Dylai'r Cydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu a'r pennaeth ill dau 
allu edrych ar ganlyniadau'r arolwg.  
 
Sut y gallaf enwebu Cydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu yn fy 
lleoliad?  
Yn gyntaf, rhaid ichi gadarnhau bod yr holl wybodaeth ar gyfer eich lleoliad yn 

gyfredol ar system gwybodaeth reoli eich lleoliad. Ar ôl ichi wneud hynny a phan fydd 

eich cleient darparu Hwb wedi rhedeg ar gyfer eich lleoliad, bydd modd ichi enwebu 

unigolyn yn eich lleoliad yn Gydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu yn y 

Porth Rheoli Defnyddwyr.  

1. Mewngofnodwch i Hwb ac ewch i’r Porthol Rheoli Defnyddwyr. 
 

2. Cliciwch Gweinyddiaeth > Cydlynydd SLO. Bydd Cydlynwyr SLO presennol 
yn ymddangos ar frig y dudalen a bydd rhestr o’r holl aelodau staff sy’n 
weddill yn ymddangos oddi tano. 
 

3. Lleolwch yr aelod perthnasol o staff. 
 

4. Cliciwch Uwchraddio i ychwanegu aelod o staff fel Cydlynydd SLO. 
 

5. Bydd y neges ganlynol yn ymddangos: “Ydych chi’n siŵr eich bod am 
uwchraddio BloggsJ@Hwbcymru.net i Rôl Cydlynydd SLO?” 
 

6. Cliciwch Ydw i barhau (neu Canslo i ganslo'r cyfarwyddyd). 
 

Bydd yr unigolyn a enwebwyd yn Gydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu 

yn gallu gweld ganlyniadau'r arolwg Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu yn 

awtomatig.  

Sut y bydd y Cydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu yn gwybod 
sut i edrych ar ganlyniadau'r arolwg? 
Ar ôl i unigolyn gael ei bennu'n Gydgysylltydd Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu, 

bydd yn gweld y tab canlynol mewn rhestrau chwarae:  

 



Dylai'r Cydgysylltydd gyfeirio at y cyfarwyddiadau ar gyfer yr arolwg i gael rhagor o 

wybodaeth am sut i edrych ar ganlyniadau'r arolwg. Mae fideo ar gael ar Hwb hefyd 

sy’n dangos sut y gellir edrych ar ganlyniadau'r arolwg.  
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Cyfleuster lawrlwytho newydd ar gyfer graffau a diagramau yn y data 
adrodd  
 
Beth yw'r cyfleuster lawrlwytho newydd ar gyfer graffau?  
Bydd y cyfleuster newydd hwn yn rhoi cyfle i ysgolion lawrlwytho a chadw graff ar 
gyfer pob bloc cwestiynau yn yr arolwg.  

Beth sydd wedi newid?  
Yn flaenorol, nid oedd modd i ysgolion lawrlwytho canlyniadau'r arolwg ar gyfer eu 
lleoliad eu hunain. Yn hytrach, roedd yn rhaid iddynt gadw fersiwn all-lein o'u 
hadroddiad Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu drwy gymryd sgrin-lun. Gofynnodd 
ysgolion a fyddai modd ychwanegu botwm lawrlwytho er mwyn eu galluogi i gadw 
adroddiadau arolwg all-lein.  
 
Pryd y bydd y cyfleuster lawrlwytho newydd ar gyfer graffau ar gael?  
Bydd y cyfleuster newydd hwn ar gael o 25 Chwefror 2022.  

Sut y gallaf edrych ar y graffau?  
Ni fydd y ffordd rydych yn edrych ar y graffau yn newid. Dylech gyfeirio at y 
cyfarwyddiadau ar gyfer yr arolwg i gael gwybodaeth am sut i edrych ar y graffau.  
 
Sut y gallaf lawrlwytho'r graffau gwe?  

1. Cliciwch ar y botwm ‘Opsiynau’. Mae'r botwm hwn ar ben uchaf ochr dde'r 

graff.  

 

 

 

2. Byddwch yn gweld yr opsiynau canlynol ar ôl clicio'r botwm ‘Opsiynau’.   
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3. Ar ôl dewis ‘Lawrlwytho PNG’ neu ‘Lawrlwytho PNG’, byddwch yn gweld y ffeil 

wedi'i gadw ar eich dyfais.  

 

4. Ar ôl ichi lawrlwytho'r graff gwe a'i agor ar eich peiriant, bydd yn edrych yn 

debyg i'r graff a welir isod.  

 

 

Sut y gallaf lawrlwytho'r graffau bar?  

1. Cliciwch ar y botwm ‘Opsiynau’. Mae'r botwm hwn ar ben uchaf ochr dde'r 

graff.  

 

 

 

 

 



2. Byddwch yn gweld yr opsiynau canlynol ar ôl clicio'r botwm ‘Opsiynau’.   

 

 

3. Ar ôl dewis ‘Lawrlwytho PNG’ neu ‘Lawrlwytho JPG’, byddwch yn gweld y ffeil 

wedi'i gadw ar eich dyfais.  

 

4. Ar ôl ichi lawrlwytho'r graff bar a'i agor ar eich peiriant, bydd yn edrych yn 

debyg i'r graff a welir isod.  

 

 


