
Meini Prawf Dilyniadol Eco-Sgolion 

Y Saith Cam Efydd 
Arian 

(Meini prawf Efydd, yn ogystal â’r 
isod) 

Baner Werdd 
(Meini prawf Efydd, Arian, yn 

ogystal â’r isod) 

Eco-Bwyllgor 
• Mae gennym bwyllgor i gynrychioli holl 

ddisgyblion ac oedolion yn ein hysgol. 
Gallai hyn fod is-grwp o'r cyngor ysgol neu 
yn syml eich cyngor ysgol.

• Mae'r grwp yn cyfathrebu gyda gweddill yr 
ysgol ac yn casglu eu syniadau.

• Rydym yn cadw cofnod o'r hyn yr ydym yn 
trafod.

• Mae'r aelodau yn cyfarfod yn rheolaidd 
(unwaith bob hanner tymor neu fwy yn 
aml)

Adolygiad 
Amgylcheddo
l 

• Yr ydym wedi o gwmpas yr ysgol i weld 
beth y gellid eu gwella er mwyn ein 
gwneud yn fwy eco-gyfeillgar.

• Efallai y byddwn wedi defnyddio'r Ddogfen 
Adolygiad Amgylcheddol Eco-Sgolion.

• Erbyn hyn mae gennym syniad clir o eco-
berfformiad ein ysgol ar hyn o bryd. Mae'r 
ysgol gyfan yn ymwybodol o feysydd lle yr 
ydym yn perfformio'n dda, a meysydd lle y 
gallwn wneud gwelliannau.

• Mae’r naw thema Eco-Sgolion wedi cael eu 
hadolygu o fewn y flwyddyn ddiwethaf.

• Rydym wedi cynhyrchu crynodeb o brif 
ganfyddiadau ein hadolygiad.

Cynllun Gweithredu 

• Rydym wedi trafod sut y bydd rhai o'r 
syniadau a godwyd gan ein hadolygiad yn 
cael eu cyflawni.

• Rydym wedi penderfynu ar amserlen a 
phwy fydd yn gyfrifol am y camau 
gweithredu.

• Rydym wedi llunio cynllun gweithredu sy'n 
amlinellu yn glir yr hyn rydym yn bwriadu 
gwella, a manylion am sut y cyflawnir hyn, 
gan gynnwys yr amserlen a phwy sy'n gyfrifol.

• Mae’r cynllun gweithredu yn briodol ar gyfer 
oed a gallu'r disgyblion.

• Mae'r Pennaeth yn cefnogi ein Cynllun 
Gweithredu.

• Mae mewn fformat y gallai unrhyw un o'r 
staff ei ddeall a’i ddefnyddioi os oes 
angen.

Monitro a Gwerthuso 

• Rydym wedi trafod pa mor eco-gyfeillgar 
yr ydym ar hyn o bryd a sut y byddwn yn 
medru monitro gwelliant.

• Rydym wedi dechrau cofnodi pa effaith y mae 
ein targedau cynllun gweithredu yn eu cael. 
Efallai y byddwn yn cymryd darlleniadau 
mesurydd, cofnodi pa mor dda yr ydym yn 
ailgylchu, neu arolwg barn pobl os yw'r effaith 
yn anodd i'w fesur.

• Mae'r ysgol wedi trafod cynnydd y camau 
gweithredu, naill ai fel Pwyllgor neu fel ysgol 
gyfan.

• Mae peth o'r gwaith monitro wedi'i gynnal fel 
rhan o'r gwaith cwricwlwm.

• Mae targedau o leiaf dri maes pwnc wedi'u 
gweithredu a'u gwerthuso yn ystod ein taith 
eco hyd yma.



Eco-Gôd 
• Rydym wedi trafod sut y byddwn yn

datblygu Eco-Gôd ar gyfer ein hysgol.
Bydd yr Eco-Côd yn helpu i godi
ymwybyddiaeth o’n targedau.

• Rydym wedi creu Eco-Gôd sy'n cynrychioli
hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni fel Eco-
Ysgol.

• Mae'r ysgol gyfan yn ymwybodol ohono.

• Mae'r Eco-Gôd yn gyfredol ac wedi cael ei
ddiweddaru, neu o leiaf adolygu, o fewn y
flwyddyn ddiwethaf.

Hysbysu a Chynnwys 

• Rydym yn hysbysu’r ysgol gyfan am yr hyn
yr ydym wedi bod yn eu trafod (e.e.
gwasanaethau, hysbysfwrdd).

• Mae cyfle i bob disgybl i awgrymu eu
syniadau.

• Mae'r ysgol gyfan yn cymryd rhan rywsut (e.e.
diwrnod gweithredu ysgol gyfan) ac yn
ymwybodol o'n cynllun gweithredu a sut
mae'n dod yn ei flaen. Rydym yn dathlu
cyflawniadau.

• Mae cymuned ehangach yr ysgol hefyd yn
ymwybodol o'n gweithgaredd (e.e.
newyddlen, gwefan).

Cysylltu â'r Cwricwlwm 
• Mae ein hathrawon wedi trafod sut y

byddant yn cynnwys broses hon yn ein
gwaith dosbarth.

• Mae agweddau ar y broses Eco-Sgolion yn
cael eu cynnal fel rhan o waith y dosbarth.

• Mae agweddau o’r broses Eco-Sgolion yn cael
eu cynnal fel rhan o waith cwricwlwm mewn
mwy nag un dosbarth.

Ydy holl feini prawf Efydd yn digwydd?  
Mewngofnodwch i’ch cyfrif Eco-Sgolion i 
hawlio eich gwobr Efydd a lawrlwytho eich 
tystysgrif. 

Ydy holl feini prawf Efydd ag Arian yn eu 
lle?  Mewngofnodwch i i’ch cyfrif Eco-Sgolion 
i hawlio eich gwobr Arian a lawrlwytho eich 
tystysgrif. 

Ydy’r holl feini prawf yn eu lle? 
Mae'n amser i wneud cais am eich Baner 
Werdd drwy fewngofnodi i’ch cyfrif Eco-
Sgolion. 
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