
 

 

Cyfarwyddiadau ar gyfer yr Arolwg 
Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu (Hwb)   

Cyflwyniad 

Bydd y ddogfen hon yn egluro sut i fynd at yr arolwg a'i rannu ag aelodau eraill o'ch 

ysgol a sut bydd penaethiaid yn gallu gweld yr adroddiadau ar ôl ei gwblhau.   

 

Bydd pob ysgol yn mynd i’r arolwg drwy'r un ddolen. Caiff dolen ei darparu bob 
blwyddyn academaidd (o fis Medi tan fis Gorffennaf). Dim ond unwaith y flwyddyn y 
bydd ysgolion yn gallu cwblhau'r arolwg.  
 
Darperir dolen newydd ar ddechrau bob blwyddyn academaidd ym mis Medi er 
mwyn i ysgolion allu cwblhau'r arolwg o’r newydd (e.e. AY2021/22). Gall ysgolion 
unigol benderfynu pryd y bydd eu staff yn cwblhau'r arolwg yn ystod y flwyddyn 
academaidd a phennu eu dyddiad cau eu hunain.  
 
Bydd rolau staff yr ysgol yn cael eu cynnwys yn awtomatig yn yr arolwg drwy'r 
System Gwybodaeth Reoli e.e. SIMS neu'r Ganolfan Athrawon fel rhan o'r Cyfrifiad 
Blynyddol o'r Gweithlu Ysgolion.  
 

I wneud y mwyaf o'r nodweddion yn Hwb, rydym yn awgrymu eich bod yn 
defnyddio'r PORWR GWE CHROME i fewngofnodi, cwblhau'r arolwg a gweld yr 
adroddiadau.  
 

Cael gafael ar y ddolen i'r arolwg 
 

Mewngofnodwch i Hwb ac fe welwch y ddolen i'r arolwg ar y dudalen 'Ysgolion fel 

Sefydliadau sy'n Dysgu'.  

 

https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/ysgolion-fel-sefydliadau-sy-n-dysgu/ 

 

Am ymholiadau yn ymwneud â'r arolwg, cysylltwch â slo@llyw.cymru 

 

Bydd pob ysgol yn mynd i’r arolwg drwy'r un ddolen. 

 

Rhannu'r arolwg o fewn eich ysgol  
 

Fel pennaeth, gallwch gyfeirio eich staff i'r dudalen 'Ysgolion fel Sefydliadau sy'n 
Dysgu' er mwyn cael gafael ar y ddolen i'r arolwg. Bydd angen i chi bennu dyddiad 
cau ar gyfer cwblhau'r arolwg. 
  
Bydd angen i bob aelod o staff yn eich ysgol fewngofnodi i Hwb, clicio ar y ddolen i'r 
arolwg ac wedyn ateb y cwestiynau. Mae'n bwysig eu bod yn cyflwyno eu hatebion 
ar ôl cwblhau’r arolwg. Gall ddefnyddwyr ddechrau cwblhau’r arolwg ac wedyn 
dychwelyd ato ddiweddarach gan y bydd yr ymatebion y maent eisoes wedi'u rhoi a 
hefyd eu lle yn yr arolwg yn cael eu cadw. 

https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/ysgolion-fel-sefydliadau-sy-n-dysgu
https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/ysgolion-fel-sefydliadau-sy-n-dysgu
mailto:slo@llyw.cymru


 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Cliciwch yma i 

ddechrau’r 

arolwg 

 

Cliciwch yma i 

weld ymwadiad yr 

arolwg 

 



 

 

 
 

Pan fydd o leiaf un aelod o’r ysgol wedi cwblhau'r arolwg, bydd yr adroddiadau'n 

dechrau cael eu cynhyrchu.  

 

Penaethiaid - Gweld yr adroddiadau 
 

Bydd penaethiaid yn cael mynediad awtomatig at ganlyniadau eu hysgol drwy adran 

adrodd yr arolwg.  Noder y bydd y canlyniadau'n cymryd ychydig o oriau i 

gofrestru, felly na fyddant gael ar unwaith drwy adroddiadau'r arolwg.   

I weld yr adroddiadau, bydd angen i chi fewngofnodi i Hwb a chliciwch ar 'Restrau 

Chwarae.' 

 

Cofiwch glicio ar 

‘Gorffen yr arolwg’ i 

gofnodi eich atebion 

 

Cliciwch ar 

‘Rhestrau 

Chwarae’

 



 

 

Yn ‘Rhestrau Chwarae’ cliciwch ar y tab ‘Wedi ei rhannu gyda mi.’ Os nad oes 

gennych fynediad i'r arolwg, fel pennaeth, yn y tab ‘Wedi ei rhannu gyda mi,’ neu os 

nad ydych yn gweld y tab ‘Wedi ei rhannu gyda mi’ o gwbl, cysylltwch â desg 

gymorth Hwb (hwb@llyw.cymru). Os nad ydych wedi diweddaru'r system 

gwybodaeth reoli, ni fyddwch yn gweld y ddolen hon.   
 

 
 

I weld yr adroddiadau, cliciwch ar deitl y rhestr chwarae h.y. Arolwg Ysgolion fel 

Sefydliadau sy'n Dysgu' a bydd y sgrin isod yn ymddangos.  

 

 
  

Cliciwch yma i 

weld yr 

adroddiadau 

 



 

 

Llywio a dadansoddi 
 

Pan fyddwch wedi agor yr adroddiadau, fe welwch y sgrin gychwynnol a fydd yn 

dangos nifer y defnyddwyr sydd wedi cwblhau'r arolwg, nifer yr arolygon a 

gwblhawyd (e.e. os yw un defnyddiwr wedi cwblhau'r arolwg ddwywaith), y sgôr 

gyfartalog a'r nifer sydd wedi gweld adroddiad eich ysgol.  

 

Gallwch wedyn ddadansoddi’r arolwg ymhellach i weld y data adrodd ar bob 

cwestiwn drwy ddewis y gwymplen uwchben. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cliciwch yma 

 

Cliciwch yma 

i weld y 

diagram gwe 

corryn  

diagram 



 

 

 
 

Bydd y diagram gwe sy'n dangos y canlyniadau cyffredinol yn dangos sgôr 1 - 5.    
1 = anghytuno'n gryf a 5 = cytuno'n gryf. 
 
 

Gallwch barhau i hidlo'r data o fewn y gwymplen drwy'r grwpiau gwahanol o 
gwestiynau. Bydd hyn yn eich galluogi i weld adroddiad manwl ar sut atebwyd 
cwestiwn penodol. Ceir isod enghraifft o lywio drwy'r grwpiau o gwestiynau drwy 
ddefnyddio'r gwymplen. 
 

 

Cliciwch yma 

i weld 

grwpiau o 

gwestiynau 



 

 

Ar y lefel hon, gallwch weld diagram gwe corryn sy’n dangos yr ymatebion ar gyfer 

dimensiwn unigol neu'r ymatebion cyffredinol ar gyfer pob dimensiwn. Gallwch hefyd 

hofran dros y diagram i weld gwerthoedd penodol. Bydd y diagram gwe corryn fel y 

llun isod. Sgroliwch i lawr a byddwch hefyd yn gallu gweld pob ymateb fel canran.  

 

 
 

 
 

  



 

 

Cymharu adroddiadau 
 

Byddwch yn gallu hidlo'r canlyniadau i dangos y diagram gwe corryn yn ôl rôl etc. Ni 

fyddwch yn gallu lawrlwytho'r diagramau o Hwb. Felly, os byddwch angen copi all-

lein, bydd angen i chi gymryd sgrin lun a'i argraffu neu ei gadw yn eich gyriant 

cartref. Yn y dyfodol, byddwch yn gallu cymharu canlyniadau o flynyddoedd 

gwahanol e.e. i gymharu'r ymatebion yn 2020 i'r ymatebion yn 2021. I gymharu'r 

canlyniadau, cliciwch ‘Ychwanegu set hidlo’ a diffiniwch eich dewisiadau hidlo. 

 

 

Ceir enghraifft arall isod o ddefnyddio'r cyfresi hidlo, lle caiff dwy ddolen eu cymharu.  

 

 
 



 

 

Lawrlwytho'r data 
 

Ar frig y sgrin, fe welwch yr opsiwn i lawrlwytho'r ymatebion i'r arolwg. Sylwer y bydd 
y botwm ‘Lawrlwytho’r adroddiad' yn cael ei ddatactifadu pan fydd mwy nag un 
cyfres hidlo wedi'u dewis e.e. os ydych eisiau gweld categorïau gwahanol o staff. 
Felly, bydd angen i chi gadw pob adroddiad mewn taenlen Excel er mwyn gallu 
hidlo'r data fel y dymunwch. NODER BOD Y NODWEDD HON YN DAL I GAEL EI 
DATBLYGU. RYDYM YN PARHAU I ARCHWILIO SUT Y GALLAI YSGOLION 
DDEFNYDDIO'R ADRODDIADAU.  RHOWCH WYBOD I NI OS YDYCH YN 
DEFNYDDIO / DDIM YN DEFNYDDIO'R NODWEDD HON A BETH YR HOFFECH 
EI WELD YN YR ADRODDIAD ETC. 

 
I lawrlwytho fersiwn CSV o'r adroddiad bydd angen i chi glicio'r opsiwn ‘Lawrlwytho’r 
adroddiad' a bydd y testun yn newid i "adeiladu". Arhoswch ar y dudalen nes bod yr 
adroddiad wedi'i gynhyrchu. 
 

Pan fydd yr adroddiad wedi'i gynhyrchu, bydd y testun yn newid i "Lawrlwytho".  
Cliciwch ar hyn i lawrlwytho fersiwn CSV o'r ymatebion i'r arolwg. Bydd lawrlwytho'r 
fersiwn CSV yn caniatáu i chi gael dadansoddiad mwy penodol o'r ymatebion i'r 
arolwg, gan gynnwys y data a phryd y cyflwynwyd yr ymateb.    

 


