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ADRODDIAD Y CADEIRYDD Medi 2015
Bu 2015-16 yn flwyddyn hynod brysur i’r ysgol.
Cyflawnodd yr ysgol ei statws Ysgol Iach (Lefel 5) ac Ysgol Werdd (Gwobr Aur) eto eleni.
Roedd canlyniadau disgyblion ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 1 yn dda iawn eto a
chyraeddasant y trydydd chwartel yn y Cyfnod Sylfaen. Bu gwelliant mewn canlyniadau
Cyfnod Allweddol 2 eleni gan gyflawni’r chwartel cyntaf.
Mae Cymdeithas Rieni ac Athrawon, rhieni a chyfeillion yr ysgol wedi parhau i gefnogi drwy
weithgareddau a nawdd ac rydym yn ddiolchgar iddynt am y gefnogaeth honno ac i wahanol
grwpiau yn y gymuned sydd wedi cyfrannu’n ariannol tuag at yr ysgol. Codwyd mwy na £1000
drwy daith gerdded noddedig, helfa drysor a gwerthiant dillad ysgol ail-law.
Cynyddodd niferoedd disgyblion i 238, oedd yn golygu bod yr ysgol yn gallu parhau gyda’r
lefelau staffio. Erys y sefyllfa ariannol yn fygythiad parhaus i’r ysgol, ond bu arian grant
unwaith ac am byth y llynedd o fudd. Rhoddwyd cyllid ychwanegol i’r ysgol yn ystod y
flwyddyn hefyd, yn dilyn gweithredu strategaethau llythrennedd a rhifedd ar gyfer ysgolion.
Mae’r Llywodraethwyr a’r staff yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a dderbyniwyd oddi wrth
Gyngor Gwynedd i sicrhau lefelau staffio digonol yn yr ysgol sydd wedi galluogi maint
dosbarthiadau yn yr ysgol i barhau o dan 30 ar gyfer bron bob grŵp blwyddyn. Mae’r cyllid ar
gyfer y ddarpariaeth AAA, er yn hynod dynn, wedi galluogi plant sydd ag anawsterau dysgu
penodol i elwa o gael cymhorthydd dosbarth yn gweithio mewn grwpiau bychain ym mhob
dosbarth. Dyrennir cyllid ychwanegol o gyllideb yr ysgol i sicrhau parhad wrth i ddisgyblion
symud dosbarthiadau.
Yn ystod y flwyddyn, cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd gyda’r Pennaeth, a chyfarfu’r
Llywodraethwyr yn rheolaidd i drafod materion staffio, cyllid a gwelliannau i adeilad yr ysgol.
Hoffwn gyfleu fy niolchiadau cywir i’r Pennaeth, ac i’r holl athrawon ac aelodau o staff, am eu
hymroddiad a’u gwaith caled. Maent yn dîm hapus sy’n cydweithio’n dda er lles y disgyblion
a’r ysgol. A gaf i hefyd ddiolch i’r Llywodraethwyr sy’n rhoi o’u hamser yn wirfoddol - mae eu
cyfraniad hwy i’r ysgol yn cael ei werthfawrogi’n fawr.
Mair Jones
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AMSEROEDD GWERSI
Iau:
B0-6
9.00 – 3.20

DOSBARTH MEITHRIN

9.00 am – 10.40 am
11.00 am – 12 pm
1.00 pm – 3.20 pm
TYMOR:
Hydref 2015:
Gwanwyn 2016:
Haf 2016:

9.00 am – 11.10 am

1 Medi 2015 – 22 Rhagfyr 2015
4 Ionawr 2016 – 24 Mawrth 2016
11 Ebrill 2016 – 18 Gorffennaf 2016

NEWIDIADAU I LAWLYFR YR YSGOL ERS EI GYHOEDDI
Gwnaed newidiadau i lawlyfr yr ysgol. Mae bellach yn cynnwys mwy o wybodaeth am drefniadau cyffredinol yr
ysgol. Ychwanegwyd gwybodaeth hefyd ar hwyluso mynediad ar gyfer disgyblion anabl, a gwybodaeth am bolisi
tynnu lluniau yn yr ysgol. Gellir derbyn copi oddi wrth y Pennaeth. Mae’r rhaglen waith, nod Siarter Iaith
Gymraeg Gwynedd ac eglurhad ar lythrennedd a rhifedd hefyd wedi eu hychwanegu.
MYNEDIAD
Mae’r ysgol yn gweithredu polisi ar pryd y mae plant yn cael eu derbyn o fewn y grŵp oedran priodol (3-11 oed).
Edrychir ar ôl plant sydd ag anableddau corfforol mewn modd addas ac maent yn derbyn mynediad llawn i bob
agwedd ar y cwricwlwm.
Mae’r Clwb Brecwast wedi parhau eleni gan ddarparu mynediad o 08.10-08.40 am. Mae hyn yn ymdrech i wireddu
cynllun y Cynulliad i roi dechrau da i blant a gwella presenoldeb.
CYFLE CYFARTAL
Mae’r ysgol yn anelu at ddarparu:
1 cyfle cyfartal i blant, waeth beth fo eu cefndir cymdeithasol
2 cyfle cyfartal i fechgyn a genethod
3 cyfle cyfartal i bob plentyn hynod alluog, unrhyw blentyn sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a’r plentyn llai
galluog.
COSTAU TEITHIO/CYNHALIAETH
Ni wnaed cais am gostau teithio a chynhaliaeth gan unrhyw Lywodraethwr am y flwyddyn. Cytunwyd y dylid talu
costau i’r rhai hynny sy’n cynrychioli’r Corff am deithiau hir.
CEFNOGAETH GWRICWLAIDD
Gweithredwyd Cynllun Monitro’r ysgol drwy’r flwyddyn.
Roedd y canlynol yn gyfrifol am y meysydd a ganlyn:
AAA
Mathemateg
Cymraeg
Saesneg
Gwyddoniaeth
Technoleg Gwybodaeth
Technoleg
Dyniaethau
Addysg Grefyddol
Addysg Gorfforol
Celf
Cerddoriaeth
Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Plant dan 5 oed

Angharad Davenport
Menna Wynne-Pugh/Ellyw Evans
Menna Wynne-Pugh a Rhiell Elidir
Elen Mason
Elain Williams/Angharad Davenport
Elain Williams ac Ellyw Evans
Elen Mason
Einir Evans
Rhiell Elidir
Lynda Williams
Menna Jones
Menna Jones
Lynda Williams
Menna Jones

Darparwyd rhaglen hyfforddiant lawn ar gyfer pob athrawes. Cefnogir hyn gan Gynllun Hawl a Haeddiant yr
Awdurdod, trefniadau dalgylchol yn ogystal â bwrsari datblygiad personol athrawon.
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Gweithredwyd y canlynol a’u hadolygu yn ystod 2015-16:
Strategaeth Llythrennedd
Strategaeth Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Strategaeth Rhifedd
Cynllun Cymedroli Cymraeg a Saesneg
Staffio
•
Mae Mrs Rhian Pughe yn cyflenwi am ddau brynhawn CPA.
•
Mae Mrs Ann O. Roberts yn cyflenwi ar gyfer 1.5 CPA.
•
Mae un aelod o staff ar absenoldeb mamolaeth – Ceri Ebery.
•
Mae Mrs Tracy Pymm yn gweithio 30 awr ar gost yr Awdurdod oherwydd datganiad.
•
Miss Lorna Williams yw’r lanhawraig yn lle Jane Greenhow.
•
Mr Buttaram Jakhu yw’r gofalwr yn lle John Pullen.
•
Dychwelodd Sarah Williams a Caryl Roberts i weithio’n rhan amser yn dilyn absenoldeb mamolaeth.
•
Dychwelodd Ceri Ebery o absenoldeb mamolaeth ar 21.3.16.
•
Penodwyd Jane Kirkham Parry i weithio’n y gegin.
Cefnogi’r Dysgu
• Nia Williams – Seicolegydd Addysg
• Lora Topliss – Athrawes Cynnal Ymddygiad
• Ann Hughes – Nyrs Ysgol
• Eleri Wyn Roberts – Swyddog Lles
• Cyngor Llyfrau Cymru
• Nia Wyn Evans – Athrawes Arbenigol Anhawster Cyfathrebu
• Keith Parry – Uwch Swyddog Addysg Gwynedd
• Garem Jackson – Swyddog Gwella Ansawdd Addysg Gwynedd
• Gwyn Owen – Uwch Swyddog Cyllid Gwynedd
• Haf Llewelyn – Awdur ac Ymgynghorydd Her
• Carol Davies Owen – Uwch Therapydd Iaith Gwynedd.
• Nia Gwynfor – Gwasanaeth NYAS
• Yvonne Mosley – Ysgol Hafod Lon – Cynhaliaeth Ymestyn Allan Awtistiaeth
• Ceri Aspden – Gwasanaethau Cymdeithasol
• Gina Carty – Gwasanaethau Cymdeithasol
• Gwyndaf Jones – Derwen
• Dr Sian – Derwen
• Marion Iwan – Athrawes Ymgynghorol Anableddau yn hyfforddi staff ynglŷn â phlentyn sydd ag
albinedd
• Brenda Lewis – Nyrs Derwen
• Nia Roberts – Uwch Therapydd Iaith a Lleferydd
• Carol Davies Owen – Therapydd Iaith a Lleferydd
• Sioned Henshaw – Therapydd Iaith a Lleferydd
• Paul Young – Therapi Cerdd
• Gwern ap Rhisiart – Cydlynydd Addysg Grwpiau Bregus ac ADY
• Mai Bere – Swyddog Gwella Ansawdd Addysg Cynorthwyol
• Gwasanaeth Cerdd William Mathias – Ron Wall, Aled Williams
• Bethan Williams – o Ysgol Uwchradd Tywyn – yn mentora plant datganiad B7
• Consortia Cymru GwE - Ymgynghorydd Her – Sylvie Gartau
• PC John Paul Rowlands – Heddwas Cymunedol
• Delyth Jones – Athrawes Uned Iaith Meirionnydd
• Manon Thomas – Therapydd Galwedigaethol
• Lora Bugby – Gwasanaeth Iechyd i Blant Ifanc – i gyflwyno Cynllun Gwên
• Gwersi Nofio – i blant B1 a 2, 3 a 4 – Canolfan Hamdden Bro Dysynni
• Bethan Williams – Athrawes Gwybyddiaeth a Dysgu
• Heidi Williams – Arweinydd Tîm Gyda’n Gilydd Meirionnydd
• Sioe cwmni Mewn Cymeriad – ar hanes Roald Dahl i blant B5 a 6
• Dawn Wimpory – Seicolegydd Clinigol
• Dau ddiwrnod blasu - i blant B6 yn yr ysgol uwchradd
• Rhiannon Davies – Cymhorthydd Llythrennedd a Rhifedd yr Awdurdod
• Un bore i blant B2 a 3 gael blasu trosglwyddo i’r Adran Iau cyn diwedd y tymor
• Dennis Jones - Gwasanaeth Cwnsela i blant B6+
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Anwen Hughes – Athrawes Ymestyn Allan yr Unedau Iaith – i blant sydd wedi cael 10 wythnos yn yr
Uned ond sydd angen parhau i loywi eu hiaith
• 0.5 diwrnod blasu – pob dosbarth yn symud i ddosbarth newydd
• Martin Lewis – Cynnal – yn rhoi gwersi i athrawon a phlant ar y defnydd gorau o HWB+
• Mathew Cooling – Technegydd TGCh Cynnal
• Angharad Williams – ar gais Gyda’n Gilydd yn gwneud gwaith pontio rhwng dau gartref
Nia Williams – Seicolegydd Addysg
Dr Dawn Wimpory – Seicolegydd Clinigol
Dr Catherine Davies – Seicolegydd Derwen
Adam Glover, Manon Thomas – Therapyddion Galwedigaethol
Ann Hughes – Nyrs Ysgol
Nia Ellis – Ymwelydd Iechyd
Siwan Roberts – Cymhorthydd Arbenigol Awtistiaeth
Paul Young – Therapi Cerdd Rhaglen Awtistiaeth
Nerys – Nyrs Ysgol – i fesur a phwyso’r plant lleiaf
Eleri Wyn Roberts – Swyddog Lles
Nia Roberts a Kate Lemon – Therapyddion Lleferydd
Fan Llyfrgell Gwynedd – Lori Ni
Delyth Jones – Uned Iaith Dolgellau – dau blentyn yno am dymor
Coleg Meirion Dwyfor - Dysgu fel Teulu
Ron Wall – Athro Gitâr
Deintydd Ysgol – Meithrin, Derbyn, B1 a 2
Heidi Williams – Tîm Gyda’n Gilydd
Aled Williams – Athro Offerynnau Pres
Carys Jones a Julie Mabbott – Cydgysylltwyr Coleg Menai i’r cyrsiau diploma i gymorthyddion
Lora Topliss – Athrawes Cefnogi Ymddygiad
PC John Paul Rowlands – yn trafod diogelwch gyda dieithriaid, tân gwyllt a chalan gaeaf, alcohol a’r
peryglon, ymddygiad priodol
Gwyn Owen – Technegydd Ariannol y Sir
Jackie Owen – Gofalwyr Ifanc
Meleri Williams – cefnogaeth i deuluoedd sydd wedi profi trais yn y cartref
Bethan Williams – Athrawes Cefnogi Gwybyddiaeth a Dysgu
PCSO Meirion – Heddwas Cymunedol
GwE – Ymweliad 1
Lans Owen – Diogelwch Tân yn y cartref
Nia Wyn Evans – Athrawes Arbenigol Iaith a Lleferydd
Gwyndaf Jones – Derwen
Paul Owen – Kerbcraft gyda B1
Scholastic ac Awen Meirion - Ffair Lyfrau
Yvonne Mosley – Athrawes Arbenigol Ymestyn Allan Plant dan 5 oed Ysgol Hafod Lon i blant awtistig
Paul Young – Therapi Cerddoriaeth.
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Cyswllt
• Cynhaliwyd noson rieni.
• Cynhaliwyd adolygiadau blynyddol ar ddisgyblion datganiad.
• Ann Hughes – Cynllun Ysgolion Iach.
• Cyflwynwyd un plentyn i wasanaeth SNAP.
• Gweithiodd un plentyn gyda Derwen.
• Cynhaliwyd Archwiliad Tân ar yr adeilad.
• Snowdonia Fire Protection – larwm tân.
• Sentry – larwm diogelwch yr adeilad.
• Cafwyd CDP mewn mathemateg a llythrennedd gydag ysgolion y dalgylch a’r ysgol uwchradd.
• Mudiad Meithrin, Tŷ Mabon a PPA Margaret Barnard - mynediad plant derbyn.
• Parhawyd gyda’r Clwb Brecwast yn llwyddiannus bob bore gydag Eirwen a Tracy yn rhannu’r coginio yn y
gegin ac Yvette Broome a Ceris Edwards yn gofalu am y plant. Mae Carys Jarvis hefyd yn cyflenwi yn
absenoldeb YB neu CE. Mae niferoedd wedi aros yn gyson y tymor hwn.
• Perfformiodd aelodau o Eglwys St Cadfan agweddau o ‘Agor y Llyfr’ yn y gwasanaeth boreol.
• Cyswllt Ysgol i Ysgol – Llanllechid, Maesincla, Eifion Wyn, Rhosgadfan, Ysgol y Dderi, Ysgol Aberporth.
• Lynette Baston ac Elan Edwards - iechyd a diogelwch.
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Y Cyngor Llyfrau.
Coleg Meirion Dwyfor – myfyrwraig ar brofiad gwaith.
Prifysgol Bangor – myfyrwyr ar hyfforddiant mewn ysgol.
Yn ystod tymor y gwanwyn, cynhaliwyd noson agored ar gyfer y rhai na chafodd eu gweld yn nhymor yr
hydref.
Cynhaliwyd adolygiadau o’r plant ar y gofrestr ADY.
Canodd y plant garolau yn Llys Cadfan, cartref preswyl i’r henoed.
Sefydlodd James Bradbury Willis wefan newydd ar gyfer yr ysgol.
Kraig Harkins – Nyrs Bediatrig – diabetes.
Bethan Williams – Swyddog Cynhwysiad yn Ysgol Uwchradd Tywyn.
Islwyn Phillips – Cydlynydd Cynradd-Uwchradd.
Josh Clough – Unison – i ddarparu cyngor i gymorthyddion ar y cofrestru blynyddol fydd yn digwydd.

Ymwelwyr
• Ann Hopcyn – Mentor Prifysgol Bangor i fyfyrwyr TAR
• Ffion Ellis – Myfyrwraig gyda B3
• Ceri Thompson – Myfyrwraig gyda B1
• Elgan Hughes – Pensaer Cyngor Gwynedd
• Mrs Marjory Whatmore – Gwirfoddolwraig i hybu darllen
• Cwmni Ffotograffiaeth Tempest – lluniau ysgol
• Nerys Roberts – Nyrs – archwiliad Dosbarth Derbyn a thrafod hylendid personol gyda phlant B5 a 6
• Shirley Williams – Hyfforddiant Kerbcraft a chyflwyno gwiriad DBS i wirfoddolwyr o’r ysgol
• Fan llyfrgell
• Llyfrgell Tywyn
• Cwmni’r Frân Wen – theatr mewn addysg – drama ‘Dilyn Fi’ i blant y CS
• Gethin Jones – Clwb Pêl-droed Wrecsam – hyfforddiant llythrennedd pêl-droed i blant B5
• Cwmni theatr Mewn Cymeriad – portread o gymeriadau yng nghyfnod yr Ail Ryfel Byd i blant B3 a 4
• Mrs Gwenfair a Mr Arwel Pierce – i feirniadu eisteddfod yr ysgol
• Jan Clarke – Coleg Meirion Dwyfor – yn cynnal gwersi i rieni ar sut i gynorthwyo eu plant yn yr ysgol a
thu hwnt
• Kathleen Jones a Marie Williams - Gwasanaeth Darparu
• Cwmni Twinfix – i osod canopi i’r CS
• Paula Owen - Diogelwch y Ffyrdd
• Deintydd Ysgol
• Elan Edwards – Iechyd a Diogelwch
• Pennaeth Ysgol y Dderi, Pennaeth Ysgol Aberporth – cyswllt Ysgol i Ysgol
• Pennaeth Ysgol Tanycastell a Thanygrisiau – cyswllt Ysgol i Ysgol
• R. L. Davies – adeiladwyr yr ysgol
• Rhain Dafydd - Cydlynydd y Gymraeg yn ardal y Berwyn yn dilysu cam Aur y Siarter Iaith
• Gwersi hwylio ar gyfer B5 a 6 – gan Glwb Hwylio Aberdyfi
• Llywodraethwyr – i drafod gyda chydlynwyr ac arsylwi dosbarthiadau
• Sandra Evans a Meleri Roberts – swyddogion personél Gwynedd
• Childline – i wneud gweithgareddau diogelwch gyda B5 a 6
• Mrs Whatmore, Mrs Catherine John a Mrs Bradshaw – yn gwirfoddoli i wrando ar blant B2, 3 a 4 yn
darllen
• Y Parch Jane Fletcher – Ficer Eglwys St Cadfan yn Nhywyn – yn egluro am Eglwys St Cadfan
• Aelodau o Eglwys St Cadfan – yn cyflwyno ‘Agor y Llyfr’ i’r gwasanaethau boreol
• Meri Thomas – Hanes Mari Jones a’r Beibl.
Gweithgareddau
• Clwb yr Urdd a Chlwb Cyw i blant B1 a 2 tan y Pasg.
• Clwb Perfformio i CA2.
• Clwb Campau’r Ddraig i CA2.
• Clwb Gwyrdd i CA2.
• Clwb Gwaith Cartref i blant B5 a 6.
• Sioe cwmni Mewn Cymeriad – am ‘Glenys y Siop - Byw drwy’r Blitz’ – i blant B3 a 4
• Barbara Vasey-Martindale yn cynnal gweithgaredd datblygu personol a lles gyda B2 am chwe wythnos
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Bu’r tripiau ysgol yn llwyddiant – Blwyddyn M a D i Barc Fferm Ffantasi Llanrhystud, B1 a 2 i Sŵ Bae
Colwyn, B3 a 4 i Ganolfan Owain Glyndŵr a phwll nofio Machynlleth, B5 i Fyd Mary Jones a phwll
nofio’r Bala, B6 i Gaerdydd am dri diwrnod. Cyfrannodd yr ysgol tuag at gost y teithiau.
• Gweithgareddau athletau – B5 a 6.
• Gweithgareddau criced – B5 a 6.
• Llyfrgell Gwynedd – Cwis Llyfrau i blant B3 a 4.
• Gwersi golff gyda chwaraewyr proffesiynol Aberdyfi i blant B2, 3, 4, 5, 6.
• Dathliadau pen-blwydd y frenhines yn 90 oed trwy drefniant gan Elsie Hume a thrigolion eraill y dref.
• Trefnwyd Parti Ffrangeg i blant B6 ymarfer eu sgwrsio yn dilyn derbyn gwersi ar ôl y Sulgwyn.
• Clwb yr Urdd a Chlwb Cyw i blant B1 a 2.
• Clwb Perfformio i blant CA2.
• Clwb Campau’r Ddraig CA2.
• Clwb Gwyrdd CA2.
• Casglwyd £380.40 ar ddiwrnod Plant Mewn Angen.
• Cynhaliwyd Ffair Lyfrau yn yr ysgol – gwahoddwyd siop lyfrau Cymraeg, sef Awen Meirion, a llyfrau
Scholastic.
• Cafodd y disgyblion ginio Nadolig a Dydd Gŵyl Dewi hyfryd.
- Cynhaliwyd partïon Nadolig i’r disgyblion yn yr ysgol
- CA1: Cynhaliwyd gemau a the parti yn neuadd yr ysgol ar ddiwedd y prynhawn
- CA2: Cynhaliwyd disgo yn neuadd yr ysgol, yna bwyd yn y gegin a gemau parti wedyn.
• Dathlwyd Diwrnod Santes Dwynwen ac wythnos Cariad at Gymru/Iaith.
• Ymunodd B5 a 6 gyda sioe ‘Tag’, rhaglen blant ar S4C.
Adolygwyd rhaglenni AAA gyda phlant ar y gofrestr AAA gan Miss Angharad Davenport ac athrawon yr
ysgol.
Islwyn Phillips/Huw Williams – athrawon cyswllt B6-7 o Ysgol Uwchradd Tywyn – i drafod trosglwyddiad
disgyblion rhwng y ddwy ysgol.
Gymnasteg Eryri – cystadleuaeth rhyng-ysgolion.
Cafodd B6 Ddiwrnod Addysg Gorfforol a Thechnoleg yn yr ysgol uwchradd ar lefel ddalgylchol.
Canolfan Hamdden Dysynni.
Perfformiad un-dyn o stori Robert Recorde a ddyfeisiodd yr arwydd ‘hafal’ (=) mewn mathemateg.
Sefydlwyd ‘Clwb Cyw’ ar gyfer plant B1 a 2 yn unig, unwaith yr wythnos.
Wythnos gwrth-fwlio.
Cynhelir Clwb Perfformio i blant B3-6 bob pythefnos.
Cynhelir Clwb Ysgolion Gwyrdd i blant B3-6 bob yn ail â’r Urdd bob wythnos.
Gwasanaeth Diogelwch y Ffyrdd Gwynedd – gwersi beicio lefel 2 ar gyfer B6.
Diwrnod i ddathlu’r awdur T. Llew Jones.
Techniquest – trydan a mathemateg - B5 a 6.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urdd
•
Cafodd plant yr ysgol gyfle i ymaelodi â’r Urdd. Bu i 66 ymuno eleni. Bydd hyn yn ystod y flwyddyn yn rhoi
cyfle i gystadlu ar ddawnsio disgo, canu, adrodd a chelf yn yr eisteddfod Gylch a Sir, ac mewn
gweithgareddau chwaraeon yn ogystal ag ymweliadau preswyl.
•
Trefnwyd Disgo Calan Gaeaf i holl blant y dalgylch sy’n aelodau o’r Urdd.
•
Bu un o ddisgyblion yr ysgol yn llwyddiannus yng Ngala Nofio yr Urdd yn ddiweddar. Cyrhaeddodd y
rownd derfynol yng Nghaerdydd lle cafodd gyfle i gystadlu ond ni ddaeth gwobrau i’w rhan. Diolch i’w rhieni
am ei chefnogi.
•
Cynhaliwyd yr eisteddfod Gylch yn Ysgol Uwchradd Tywyn ac eisteddfod y Sir yn y Bala
•
Cynhaliwyd Clwb yr Urdd yn rheolaidd ar ôl ysgol i’r aelodau. Bu nifer o’r plant yn cymryd rhan a chystadlu
yn y cystadlaethau celf a chrefft. Yn anffodus, ychydig iawn o waith ddaeth i law oedd wedi ei wneud gartref
dros y gwyliau hanner tymor.
• Cafodd Clwb yr Urdd ei gynnal yn rheolaidd at y Pasg ar ôl ysgol i’r aelodau. Bu i nifer o blant gymryd rhan
yn y celf a chrefft a gweithgareddau chwaraeon.
• Cynhaliwyd athletau dalgylchol a rhanbarthol.
• Bu plant B6 ar ymweliad preswyl â Chaerdydd gan aros yng Nghanolfan yr Urdd.
• Daeth Llinos Jones Williams i drafod gweithgareddau megis Antur yr Urdd gyda’r Adran Iau.
Pontio
Blwyddyn Meithrin i’r ysgol un bore, a chyfarfod rhieni.
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Blwyddyn Meithrin i Flwyddyn Derbyn am un bore, a chyfarfod rhieni.
Blwyddyn 2 gyda phlant Blwyddyn 3 am un bore.
Pob dosbarth yn symud un dosbarth i fyny am un bore.
Blwyddyn 6 gyda’r ysgol uwchradd am ddau ddiwrnod.
Tripiau Ysgol
• M a B0
• B1 a B2
• B3 a B4
• B5
• B6

Parc Fferm Ffantasi Llanrhystud
Sŵ Bae Colwyn
Mary Jones a Nofio
Owain Glyndŵr a Nofio
Caerdydd

Chwaraeon
• Cynhaliwyd clybiau Campau’r Ddraig ar gyfer disgyblion B3, 4, 5 a 6 dros ddau dymor.
• Bu tîm yr ysgol yn cystadlu yn gymnasteg Eryri unwaith eto. Daeth yr ysgol i’r brig gyda’r bechgyn a’r
genethod yn ennill y prif wobrau. Diolch i Mrs Lynda Williams a Tracy Thomas am fod mor barod i’w dysgu
yn wirfoddol.
• Gweithiodd Gethin Jones ar hyfforddiant Llythrennedd Pêl-droed gyda B6.
• Trefnwyd chwaraeon i blant y CS a’r Adran Iau gyda gwahoddiad i’r rhieni.
CRA
•
•
•
•
•
•
•
•

Sefydlwyd swyddogion o blith rhieni. Trefnwyd nifer o weithgareddau eleni megis Noson Bingo, Ffair
Nadolig, Ffair Lyfrau.
Gwnaed £1345.35 o werthiant tocynnau sioe Nadolig a DVD.
Trefnwyd Ffair Nadolig lwyddiannus – codwyd £1005.
Noson Bingo - £234.
Chwe gliniadur newydd - £3500.
Hysbysfwrdd newydd - £1000.
Noson Hwyl i’r Teulu yn chwarae tennis yn Nhywyn - casglwyd £250.
Cynhaliwyd cyfarfod o’r Pwyllgor Cyfeillion a mynychwyd y pwyllgor yn rheolaidd gan nifer ffyddlon.
Penderfynwyd nad oedd digon o gymorth rhieni i gynnal Ffair Haf eleni. Cytunwyd byddai’r ysgol yn
cynnal Hwyl Haf i’r teulu cyn diwedd tymor yr haf, sef gweithgaredd sgiliau pêl yn y maes peli yn
Nhywyn.

Rhoddion
• £48.33 – Tempest
• £57.60 – gan gwmni Seren am ailgylchu dillad
• Tempest - £505.42
• £40.20 – cwmni Seren am ailgylchu tecstilau a dillad yn yr ysgol
• £100 – Aberdyfi Players
• £150 – cyfraniad gan Gapel y Bedyddwyr yn Nhywyn
• £25 – i’r ysgol gan fod plant yr Urdd wedi darparu adloniant i Ferched y Wawr
• £200 – cyfraniad gan Caffi Ceunant ar ôl gwneud raffl i archebu dillad gymnasteg ac ymarfer corff i’r tîm
ysgol
• £20 – Llys Cadfan am ganu carolau i’r henoed
• Merched y Wawr - £25
Cefnogi Eraill
• Diwrnod Gwallt Gwirion – i godi arian at gronfa clefyd y siwgr - £374.78
• Marie Curie a Fair Trade - £106.10
• Jeans for Genes - £128.55
• Casgliad Diolchgarwch – cyfraniadau o ddillad ail-law i gwmni Seren
• Ymgyrch y Pabi Coch
• Plant Mewn Angen - £380.40
• Llwyfan yr ysgol ar fenthyg i Gapel Bethel i godi arian at Ymchwil Canser
• Diwrnod Plant mewn Angen - £380.40
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•
•
•
•
•

Noddi Agbey yn Ghana trwy ein hymgyrch postio cardiau Nadolig - £68
Cyfraniad i Neuadd Dyfi am gael benthyg adnoddau goleuo a sain ar gyfer y cyngerdd Nadolig - £50
Neuadd Egryn am gael benthyg cleddyf a chlogyn ar gyfer eisteddfod yr ysgol - £10
Ambiwlans Awyr Cymru - £90
Bore coffi Masnach Deg a’r elw yn mynd at Marie Curie - £101.50

Bwyta ac Yfed Iach

Polisi ar Egwyl Iach yn Ysgol Penybryn
Cyflwyniad
Mae Ysgol Penybryn wedi ymrwymo i’r cynllun ysgol iach ac yn parhau i hyrwyddo iechyd trwy bob agwedd ar fywyd yr
ysgol. Mae amser egwyl yn gyfnod pwysig iawn yn y diwrnod ysgol i ddisgyblion a staff a’n bwriad yw datblygu’r amser hwn
fel bod pawb yn elwa. Nod y polisi yw sefydlu strwythur ar gyfer amser egwyl.
Mae’r polisi egwyl iach yn ymgorffori’r agweddau a ganlyn:
Byrbrydau Amser Egwyl – yr amgylchedd
Pecynnau Bwyd – bwyd a ffitrwydd
Datblygu ymddygiad cadarnhaol ar y buarth
Datblygu goruchwyliaeth amser cinio
Iechyd a Diogelwch
Glanweithdra, datblygiad sgiliau personol a chymdeithasol.
Byrbryd Amser Chwarae
Yn dilyn canlyniadau archwiliadau deintyddol, gwaherddir bwyta melysion yn yr ysgol. Anogir disgyblion i ddod â ffrwythau
i’w bwyta yn ystod amser egwyl. Nodir y rheol hon yn llawlyfr yr ysgol ac mae rhieni a disgyblion yn ymwybodol ohoni. Mae
disgyblion Cyfnod Allweddol 1 yn derbyn llaeth am ddim bob bore, ac mae disgyblion meithrin yn ei dderbyn yn y prynhawn.
Cynghorir golchi poteli dŵr gartref yn ddyddiol.
Cinio Ysgol a Phecynnau Bwyd
Mae 70% o ddisgyblion yn derbyn cinio ysgol ar hyn o bryd. Derbynia’r gogyddes hyfforddiant ar hylendid bwyd, iechyd a
diogelwch yn y gegin. Mae’r gogyddes yn paratoi bwyd blasus a deniadol i blant ac athrawon. Mae’n gwneud pob ymdrech i
dderbyn bwyd o ansawdd da ac yn dewis ffrwythau i addurno cacennau yn hytrach na melysion pan fo ffrwythau ar gael.
Darperir ffrwythau ffres, reis a sbageti unwaith yr wythnos. Darperir bwyd llysieuol i lysieuwyr ar gais. Os yw disgyblion yn
dod â phecyn bwyd i’r ysgol, rhaid ei fwyta yn y ffreutur. Yn sgil ymwneud â’r Ysgol sy’n Hybu Iechyd, mae’r ysgol wedi
addasu polisi i gynnwys pecynnau bwyd iach. Disgwylir i becyn bwyd gynnwys cydbwysedd da o fwydydd o’r prif gategori,
sef:
ffrwythau, llysiau,
bara, grawnfwyd, tatws
llaeth a chynnyrch llaeth
cig, pysgod, ffa.
Disgwylir i’r polisi hwn gael ei ystyried pan fo angen pecyn bwyd ar gyfer taith ysgol.
Mae gan y dietegydd ganllawiau i rieni os ydynt yn dymuno eu cael.
Hyfforddiant – Ysgol, Dalgylch a Sir
Angharad Davenport

Safoni gwaith gwyddoniaeth ar
gyfer cymedroli
Safoni gwaith mathemateg ar
gyfer cymedroli
Safoni gwaith Cymraeg ar gyfer
Cymedroli
Creu portffolio ysgol ar gyfer
mathemateg

Ellyw Evans
Rhiell Elidir
Athrawon CS
Hyfforddiant i’r holl staff
Lynda Williams
Holl staff a Nerys Ellis, Olwen Richards, Mererid Morris, Sandra
Dean, Ceris Reacord

Elen Mason
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Hwb+
Addysg gorfforol gyda phlant
ag anableddau
Hyfforddiant ar ddelio gyda
phlant yn yr ysgol sydd â
diabetes
Adnabod arwyddion a delio
gydag offer
Codi safonau mewn gwaith
ysgrifenedig o lefel 4 i 5

Menna Jones, Linda Williams, Elain Williams, Einir Evans
Tracy Pymm
Menna Wynne-Pugh
Ellyw Evans, Elain Williams
Rhiell Elidir
Ellyw Evans
Ellyw Evans
Menna Jones
Angharad Davenport, Nerys Ellis
Ellyw Evans

Menna Wynne-Pugh
Ellyw Evans
Sandra Dean, Ceris Reacord, Nerys Pughe, Rhiannon Davies
Menna Wynne-Pugh,
Ellyw Evans
Menna Wynne-Pugh

Darllen yn y Cyfnod Sylfaen
dan arweiniad Haf Llewelyn
Delio gydag awtistiaeth
Paratoi at arolygiad
Datblygu sgiliau iPad a rôl y
cydgysylltydd ar gyfer y
cwricwlwm newydd
Codio gan ddefnyddio TGCh
Diogelwch a defnydd priodol o
wefannau mewn ysgolion
Hyfforddiant diweddariad
Evolve
Hyfforddiant Incerts ar
ddatblygiadau asesu sylfaen yn
y Cyfnod Sylfaen
Hyfforddiant Mappa
Hyfforddiant i ddirprwy
benaethiaid ar y CDY,
Hunanarfarnu, Arwain a Rheoli
ysgol
Cyfarfodydd Busnes
penaethiaid Gwynedd/
Meirionnydd
Arweinyddiaeth GwE – cwrs
Rhifedd tri diwrnod
Hyfforddiant ‘Talkabout’ i blant
y CS gan Nia Wyn, athrawes
ymgynghorol ASA (ASD)
Diogelu Plant - Lefel 2
Atal Radicaleiddio mewn
ysgolion
Hyfforddiant i gydgysylltwyr
dalgylch
Proffil yn y Cyfnod Sylfaen cwrs tri diwrnod
Arweinyddiaeth GwE Llythrennedd
Hyfforddiant ar Asesu yn y
Cyfnod Sylfaen
MWP
Holl staff

Rhiell Elidir
Menna Jones
Einir Evans
Elain Williams
Cyfarfod Rhanbarth Penaethiaid
Asthma
Adnabod a delio gydag epilepsi
Alergedd cnau
Cymorth Cyntaf

Lynda Williams, Elain Williams,
Carys Jarvis
Ellyw Evans
Holl staff
Holl staff
Angharad Davenport, Tracy
Pymm, Sarah Williams, Olwen
Richards, Nerys Ellis
Menna Wynne-Pugh
Einir Evans
Ellyw Evans
Holl athrawon
Ellyw Evans
M. Wynne-Pugh
M. Wynne-Pugh

Arweinydd cymedroli CA2
Grym Rhesymol
Incerts
Newidiadau arfaethedig ADY
Presenoldeb ysgolion – camau gweithredu
Datblygu rôl Cydlynydd Llythrennedd
Datblygu rôl Cydlynydd Rhifedd
Amddiffyn Plant – ysgol ganolog
Diweddaru rhaglen Evolve
Cyfarfodydd rheolaethol GYDCA
Cynhadledd Penaethiaid
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GwE – Sylvie Gartau – Datblygu CDY a Hunanarfarnu
Datblygiadau GwE ac Ysgol i Ysgol
Geiriau Gwych – Mathew McAvoy
Gwersi Rhagorol – Nic Jones
Datblygu Llythrennedd a Rhifedd yn drawsgwricwlaidd gan
ddefnyddio iPad

Menna Wynne-Pugh
Ellyw Evans, Rhiell Elidir, Angharad Davenport, Elen Mason, Einir
Evans, Menna Jones, Elain Williams, Lynda Williams, Linda Williams
Ellyw Evans, Rhiell Elidir, Angharad Davenport, Elen Mason, Einir
Evans, Menna Jones, Elain Williams, Lynda Williams, Linda Williams
Einir Evans
Ellyw Evans
Elain Williams, Menna Jones, Einir Evans, Linda Williams
Rhiell Elidir ac Elen Mason

Ellyw Evans
Ellyw Evans ac Elain Williams
Nerys Pughe
Tracy Pymm

Ellyw Evans
Holl athrawon a chymorthyddion CA2 – Ellyw Evans, Rhiell Elidir,
Angharad Davenport, Elen Mason, Einir Evans, Menna Jones, Elain
Williams, Lynda Williams, Linda Williams, Jo Lloyd, Olwen Richards,
Liz Green, Sarah Williams
Cymorthyddion y CS

Ellyw Evans, Menna WynnePugh
Menna Wynne-Pugh ac Ellyw
Evans
Holl athrawon a
chymorthyddion
Holl athrawon a
chymorthyddion
Athrawon a chymorthyddion
CA2

Radicaleiddio
Hyfforddiant HWB+
Martin Lewis
Hyfforddiant i ddatblygu uwch
sgiliau darllen
Arwain fel Cydlynydd
Llythrennedd
Arwain fel Cydlynydd Rhifedd
Datblygu darllen yn y Cyfnod
Sylfaen
Hyfforddiant ar ddarparu ar
gyfer gwella sgiliau darllen
plant mewn profion
cenedlaethol
Evolve
Big Maths
Hyfforddiant Cache
Hyfforddiant trwy athrawes
arbenigol Hafod Lon ar gyfer
awtistiaeth
Seminar awtistiaeth
Cymedroli
Gwersi rhagorol – Nic Jones

Cymorth Cyntaf

Cynnal a Chadw
•
Gwiriad o’r system ddiogelwch tân.
•
Mae ar y goleuadau yn y dosbarthiadau a chyntedd yr Adran Iau angen eu trwsio yn rheolaidd.
•
Gosodwyd hysbysfwrdd newydd.
•
Gosodwyd canopi i Uned 1.
•
Nid yw system wresogi Uned 1 wedi bod yn gweithio’n gyson.
•
Mae’r goleuadau argyfwng yn parhau’n ddiffygiol – rydym yn disgwyl i arbenigwyr archwilio hyn.
•
Ffynnon ddŵr newydd Waterlogic.
Toiledau a Chyfleusterau
Mae toiledau a chyfleusterau Penybryn o safon uchel. Mae toiled i’r anabl ar gael ym mhob adain o’r adeilad.
Glanheir y rhain yn ddyddiol gan lanhawyr yr ysgol. Mae gennym hefyd ystafell therapi ar gyfer plant gydag
anableddau penodol sydd ag anghenion meddygol. Glanheir yr ystafell hon hefyd yn ddyddiol a’i chynnal a’i
chadw’n rheolaidd.
Adeiladau
•
Archwiliwyd y system ddiogelwch tân.
•
Cynhaliwyd archwiliad blynyddol ar yr offer trydanol gan Cynnal.
•
Goleuadau yn y dosbarthiadau a chyntedd yr Adran Iau.
•
Aber Heating.
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R. L. Davies.
Snowdonia Fire Protection yn profi larwm tân yr ysgol a’r system ddiogelwch.
Blazer Fuels – pelenni.
J. B. Monitor – archwiliad asbestos.
Gerallt Rhun – i diwnio pianos yr ysgol.

•
•
•
•
•

Iechyd a Diogelwch
•
Cynhaliwyd ymarfer tân llwyddiannus yn ystod y tymor.
•
Addaswyd rhai o’r asesiadau risg er mwyn eu cyflwyno ar gronfa ddata’r Awdurdod.
•
Cafwyd ymweliad preswyl â Chaerdydd.
•
Addaswyd addasiadau risg amseroedd chwarae ar gyfer plant sydd â chyflyrau penodol.
•
Gofal o blant gydag ymddygiad heriol yn y dosbarth Meithrin.
•
Ymweliad preswyl ag Arthog.
CANOLFAN IAITH YR HWYRDDYFODIAID
Mae’r ganolfan hon wedi ei lleoli yng Nghae Penarlâg Dolgellau. Ei phrif bwrpas yw darparu cyfle i blant uniaith
Saesneg ymgyfarwyddo gyda’r sefyllfa ddwyieithog wrth iddynt ddod ar ei thraws am y tro cyntaf. Cludir y plant
i’r Ganolfan am dymor yn rhad ac am ddim. Mynychodd pump o blant o’r ysgol y ganolfan yn ystod y flwyddyn.

CEFNOGAETH LLYTHRENNEDD
Clwb Llyfrau – Caryl Roberts sydd mewn gofal. Clwb Sbondonics – Rhiell Elidir sydd mewn gofal. Diolchwn i’r
oedolion hynny sy’n cefnogi’r ysgol drwy ymweld yn rheolaidd i wrando ar y plant yn darllen.

YMWELIADAU ADDYSGOL
Ymweliadau Preswyl
•
Canolfan Awyr Agored Arthog.
•
Caerdydd.
•
Blwyddyn 4 yn aros dros nos yn Ysgol Penybryn.
•
Plant sy’n aelodau o’r Urdd i Lan-llyn.
Cyfraniadau’r GRA – Parti Nadolig 2015
Cyfraniad tuag at offer TGCh
Cyfraniad tuag at hysbysfwrdd newydd
Cyfanswm:

£240
£3500
£1000
£4740

CYNLLUN CANMOLIAETH
Mae’r plant wedi ymateb yn gadarnhaol i’r cynllun hwn a hynny mewn modd calonogol. Dewisir plant i’w canmol
gan y Pennaeth a’r athrawon ar ddiwedd y gwasanaeth boreol, bob mis.

DIOGELWCH
1.

Mae gan yr ysgol drefniadau i sicrhau bod mynediad ar gyfer plant a phobl ifanc anabl mor rhwydd â phosibl,
gan gynnwys:
2. Cynnal ymarferion tân o leiaf unwaith y tymor.
3. Cynhaliwyd archwiliadau ar y canlynol:
i)
system larwm lladron
ii)
offer clywedol
iii)
system larwm tân a diffoddwyr tân
iv)
cyflenwad trydan trwy’r ysgol
v)
cyflenwad nwy a thrydan y gegin
vi)
offer gymnasteg yr ysgol
vii)
asbestos.
4. Cynhaliwyd asesiad risg:
i)
am bob ymweliad addysgol gan ddefnyddio Evolve
ii)
o ddefnydd o ataliaeth gyda phlentyn yn yr ysgol.
5. Gwnaed archwiliad ar adeilad yr ysgol gydag Alan Edwards Geraint Owen Dafydd Gibbard.
Mae cyswllt effeithiol iawn rhwng yr ysgol a’r heddlu lleol, gwasanaethau cymdeithasol a’r gwasanaethau brys.
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DEFNYDD CYMUNEDOL O’R YSGOL
1. Pwyllgor yr Urdd.
2. Penaethiaid ac athrawon y dalgylch.
3. Gwersi Cymraeg i oedolion.
4. Clwb sgiliau allweddol ar gyfer rhieni a phlant.
5. Campau’r Ddraig.
6. Clwb perfformio.
7. Cyfarfod Her Gwynedd.
POLISÏAU YSGOL
Adolygwyd a diwygiwyd nifer o bolisïau yn ystod y flwyddyn ysgol 2014-15 yn cynnwys:
• Darpariaeth ar gyfer Gofalwyr Ifanc
• Tâl
• Bwyd a Maeth
• Amddiffyn Plant
• Llythrennedd
• Rhifedd
• Gweithdrefn Medrusrwydd Staff Addysgol
• Presenoldeb – Paratowyd taflen i rieni i bwysleisio pwysigrwydd presenoldeb da yn yr ysgol. Dim
gweithredu pellach.
• Gweithio’n Hyblyg
• Canllawiau ynglŷn â Gweithwyr sy’n Gweithio ‘o dan ddylanwad’
• Achwynwyr Di-baid Afresymol
• Addysg y Tu Allan i Oriau Ysgol
• Canu’r Gloch
• Anwytho Gweithwyr Newydd
• Cydweithrediad Rhieni a Gwirfoddolwyr
• Cyswllt â’r Gymuned
• Cyswllt â’r Mudiad Meithrin
• Derbyn Plant
• Datblygu Ansawdd
• Asesu tuag at Ddysgu
• Ataliaeth Gorfforol o Ddisgyblion
• Bwlio
• Defnydd o’r Ysgol y tu allan i Oriau Gwaith
• Gweithredu mewn Argyfwng
• Iechyd a Diogelwch
• Cyfnod Sefydlu Staff Newydd
• Plentyn yn Brifo ar yr Iard
• Asesu ar gyfer Dysgu
• Erlyn Rhieni
• Cadw Cofnodion
• Tymheredd yn y Gweithle
• Ysmygu
POLISI ANGHENION ARBENNIG
Mae Deddf Addysg 1993 yn gosod cyfrifoldeb pwysig ar gorff llywodraethol pob ysgol i sicrhau darpariaeth
addysgol arbennig ar gyfer disgyblion sydd ag AAA, un ai gyda neu heb ddatganiad o AAA.
EGWYDDORION
• Mae’r ysgol hon yn anelu at sicrhau cyfle cyfartal cwricwlaidd a chymdeithasol i ddisgyblion ag anghenion
addysgol arbennig lle bo hynny’n bosibl.
• Mae’r ysgol hon yn anelu at gydweithio’n effeithiol ag asiantaethau statudol ac eraill perthynol i’r plentyn a’i
anawsterau, megis yr Awdurdod Iechyd a’r Gwasanaethau Cymdeithasol.
• Mae’r ysgol hon yn anelu at weithio’n agos gyda rhieni er mwyn sicrhau partneriaeth effeithiol i helpu’r disgybl.
• Mae’r ysgol hon yn rhoi pwyslais ar gyfraniad y disgybl ac yn rhoi pob ystyriaeth i’w farn.
• Mae’r ysgol hon yn anelu at sicrhau ymateb ysgol gyfan i helpu’r disgybl, heb gyfyngu’r cyfrifoldeb i staff penodol.
• Mae’r ysgol hon yn darparu addysg wahaniaethol yn yr ysgol.
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• Mae’r ysgol hon yn sefydlu gweithdrefn i adnabod gofynion AAA.
AMCANION
• Sicrhau bod cyfundrefn yn bodoli yn yr ysgol i adnabod yn gynnar y plentyn sydd ag anawsterau a all fod yn
llesteirio ei addysg.
• Casglu gwybodaeth ynghyd gan athrawon, rhieni, y disgybl ac eraill i sicrhau y ceir y ddealltwriaeth orau am
natur anawsterau’r plentyn.
• Sicrhau y caiff y ddarpariaeth angenrheidiol ei gwneud ar gyfer unrhyw ddisgybl sydd ag anghenion addysgol
arbennig.
• Ceisio sicrhau cydweithrediad a chefnogaeth y rhieni ac eraill mewn perthynas ag adnabod a darparu
gwasanaeth.
Yn ystod y flwyddyn, gweithredwyd y polisi uchod yn unol â gofynion Deddf Addysg 1993. Cydlynydd yr ysgol
oedd Mis Angharad Davenport. Mrs Mair Jones sy’n cefnogi’r gwaith a’r gofynion ar ran y Corff Llywodraethol.
Mabwysiadwyd a gweithredwyd system arbennig i gofnodi holl ofynion y plant a ddynodwyd yn unol â’r Cod
Ymarfer. Os yw’n amlwg bod plentyn yn cael anawsterau gydag unrhyw agwedd o’i ddatblygiad, gosodir profion
safonedig ar ei gyfer, yn unol ag arweiniad yr AALl. Mewn ymateb i’r asesiad, cynllunnir Cynllun Addysg Unigol a
rhaglen waith unigol ar ei gyfer, fel bo angen, gan dargedu mamiaith y plentyn wrth ei brofi a’i asesu. Oni wna’r
plentyn gynnydd boddhaol wedi cyfnod o oddeutu tri mis, dilynir y weithdrefn adolygu a gofynnir i arbenigwyr
ddod i’w gyfarfod a’i asesu, fel bo angen. Hysbysir y rhieni ar bob cam a gymerir a gofynnir iddynt gymryd rhan
weithredol ym mhob agwedd ar yr asesiad.
Rhoddir enwau’r holl ddisgyblion a osodir ar y gwahanol gamau hyn ar Gofrestr AAA yr ysgol. Cefnogir y gwaith
o adnabod yr anghenion a gweithredu’r mesurau priodol gan Mrs Ann O. Roberts.
Mae rhai o’r disgyblion yn derbyn cefnogaeth gan Mrs Bethan Williams, Mrs Lynda Williams a’r cymorthyddion
dosbarth am gyfnodau penodol yn ystod y dydd. Mae saith cymhorthydd dosbarth wedi gweithio yn yr ysgol yn
ystod y flwyddyn.
Rheolir Cyllideb Anghenion Dysgu Ychwanegol gan y Llywodraethwyr.
(Gellir gweld copi o’r polisi cyflawn drwy gais yn Swyddfa’r Pennaeth.)
Nifer disgyblion Medi 2015
Nifer o ddisgyblion ar ddatganiad
Nifer o ddisgyblion a gofrestrwyd yn unol â gofynion y Cod Ymarfer:

Gweithredu gan yr Ysgol
Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy
Asesiad Statudol Datganiad
Nifer o ddisgyblion a symudwyd i fyny gam yn ystod y flwyddyn
Nifer o ddisgyblion a symudwyd i lawr
Nifer o ddisgyblion a dynnwyd oddi ar y gofrestr AAA
Nifer o ddisgyblion a ychwanegwyd at y gofrestr yn ystod y flwyddyn

236
7
34
8
19
7
3
6
8
18

CYNYDDU MYNEDIAD I DDISGYBLION AG ANABLEDDAU
Diwygiwyd Adran 4 o Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 gan Ddeddf AAA ac Anabledd 2001 drwy osod
gorfodaeth newydd ar AALl ac ysgolion mewn perthynas â disgyblion a darpar ddisgyblion anabl. Y brif orfodaeth
yw:
• peidio â chamwahaniaethu yn erbyn disgyblion anabl.
• cymryd camau rhesymol i osgoi rhoi disgyblion anabl dan anfantais sylweddol.
Mae’r Ddeddf yn rhoi cyfrifoldeb ar ysgolion i ddatblygu cynllun hygyrchedd dryw’r Corff Llywodraethol.
Y Cynllun Hygyrchedd:
Datblygir a gweithredir y cynllun hygyrchedd i:
• gynyddu’r graddau y mae disgyblion anabl yn gallu cymryd rhan yng nghwricwlwm yr ysgol;
• wella amgylchedd ffisegol yr ysgol i alluogi disgyblion i gymryd gwell mantais o addysg a’r gwasanaethau
cysylltiedig;
• wella’r modd y mae gwybodaeth ysgrifenedig a roddir i ddisgyblion heb anableddau yn cael ei chyflwyno i
ddisgyblion gydag anableddau.
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Dylid gwneud hyn o fewn amserlen resymol ac mewn ffurfiau sy’n cymryd ystyriaeth o’r dulliau cyfathrebu sydd
orau gan ddisgyblion a rhieni i dderbyn yr wybodaeth.
Y Ddyletswydd i Gynllunio – mae’n hanfodol:
• Cynyddu’r graddau y mae disgyblion anabl yn gallu cymryd rhan yng nghwricwlwm yr ysgol. Mae
ysgolion yn gyfrifol am ddarparu cwricwlwm eang a chytbwys i bob disgybl ac mae ganddynt
swyddogaeth allweddol i gynllunio i wella mynediad i’r cwricwlwm ar gyfer disgyblion anabl. Mae hyn
nid yn unig yn cwmpasu addysgu a dysgu ond cwricwlwm ehangach yr ysgol megis cymryd rhan mewn
clybiau ar ôl ysgol, amser hamdden, gweithgareddau chwaraeon a diwylliannol neu ymweliadau ysgol.
• Gwella amgylchedd ffisegol yr ysgol.
• Gwella’r modd y mae gwybodaeth ysgrifenedig yn cael ei throsglwyddo i ddisgyblion anabl.
Arfernir a datblygir y cynllun yn rheolaidd.
DATBLYGIAD PROFFESIYNOL ATHRAWON
• Trefnwyd rhaglen hyfforddi ddalgylchol a rhanbarthol i bob athro/athrawes. Defnyddiwyd nifer o
asiantaethau gwahanol i’r pwrpas hwn. Trefnwyd dau ddiwrnod o hyfforddiant.
•
Cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd o fewn trefniadau a rhaglen HMS yr ysgol gan y Panel Rheoli.
HUNANARFARNU
Arfarnwyd pob pwnc yn yr ysgol yn ystod rhaglen yr ysgol i ddarparu adroddiad ar y datblygiadau ym mhob
pwnc ers yr arolygiad blaenorol. Canolbwyntiwyd hefyd ar y meysydd allweddol.
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I gyflawni dangosydd pwnc craidd y Cyfnod Sylfaen rhaid i ddisgyblion gyrraedd o leiaf
ddeilliant 5 mewn mathemateg, Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg, a phersonol mewn
cyfuniad
DANGOSYDD PWNC CRAIDD – 2015-16

TARGED

CANLYNIAD

Canran o fechgyn sy’n cyflawni’r dangosydd CS yn yr ysgol

93%

80%

Canran o enethod sy’n cyflawni’r dangosydd CS yn yr ysgol

87%

95%

Canran o ddisgyblion sy’n cyflawni’r dangosydd CS yn yr ysgol

90%

91%

Mae’r ysgol yn falch iawn o ganlyniadau’r flwyddyn hon.
Roedd y targedau a osodwyd yn uwch na’r hyn a gyflawnwyd gan y bechgyn yn anffodus. Gwnaeth y genethod yn
well mewn iaith a sgiliau personol a chymdeithasol na’r cyfartaledd cenedlaethol. Mae hyn yn gosod yr ysgol yn
chwartel 3.

I gyflawni dangosydd pwnc craidd Cyfnod Allweddol 2 rhaid i ddisgyblion gyrraedd o
leiaf lefel 4 mewn mathemateg, gwyddoniaeth, Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg mewn
cyfuniad
DANGOSYDD PWNC CRAIDD CYFNOD ALLWEDDOL – 2015-16

TARGED

CANLYNIAD

Canran o fechgyn sy’n cyflawni’r dangosydd CA2 yn yr ysgol

87%

73%

Canran o enethod sy’n cyflawni’r dangosydd CA2 yn yr ysgol

87%

88%

Canran o ddisgyblion sy’n cyflawni’r dangosydd CA2 yn yr ysgol

87%

81%

Mae disgyblion CA2 wedi cyflawni canran sy’n cyfateb i’r targedau a osodwyd, gydag asesiadau yn debyg i’r
targedau ac asesiadau blaenorol. Mae’r ysgol yn hynod falch bod rhai disgyblion wedi gallu cyflawni’n well na’u
potensial. Dangosodd y canlyniadau bod y genethod a’r bechgyn wedi cyflawni 81%. Roedd rhai disgyblion ar y
gofrestr AAA hefyd wedi llwyddo i gyrraedd y lefel ddisgwyliedig sef L4. Roedd presenoldeb da yn ffactor cryf
wrth i ddisgyblion mwyaf bregus y dosbarth allu cyflawni canlyniadau da.
Mae’r ysgol yn hynod falch bod y nifer o blant a restrwyd wedi cyflawni uwchlaw eu disgwyliadau:
• Cynyddodd tri disgybl dair lefel yn y Gymraeg
• Cynyddodd 10 disgybl dair lefel yn y Saesneg
• Cynyddodd 11 disgybl dair lefel mewn mathemateg
• Cynyddodd 10 disgybl dair lefel mewn gwyddoniaeth.
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Cyllideb Drafft Addasiadau

BUDGET - 2015/2016

CYLLIDEB - 2015/2016

Draft Budget

Final Budget Manylion Addasiadau

2015/2016 Adjustments
EMPLOYEES
Teachers
Supply Teachers - Sickness Scheme
- Other Supply
- Non Contact Time
- Special Needs
Ancillary Staff - Lunchtime
- Nursery Assistants
- Clerical
- Governors Clerk
- Caretaker (Overtime)

GWEITHWYR
Athrawon
Athrawon Llanw - Cynllun Absenoldebau
- Llanw Arall
- Amser Di-gyswllt Ysgol
- Anghenion Arbennig
Staff Ategol - Staff Cinio
- Gweinyddesau / Cymhorthyddion
- Clerigol
- Clerc Llywodraethwyr
- Gofalwr (Goramser)

PREMISES
Repair & M'tce
Repair & M'tce - Property Dept
SLA Property Service
Energy Costs - Electricity
- Gas
- Water
- Oil
Cleaning Contract
Caretaking Contract
Ground Maintenance Contract
Cleaning Materials
Fire Fighting Equipment
Rates

Cyllideb Terfynol
2015/2016

£485,314
£15,185
£0
£20,760
£0
£11,083
£198,411
£10,623
£656
£0

£485,314
£15,185
£0
£20,760
£0
£11,083
£198,411
£10,623
£656
£0

ADEILADAU
Cynnal a Chadw
Cynnal a Chadw - Adran Eiddo
CLG Gwasanaeth Eiddo
Costau Ynni - Trydan
- Nwy
- Dwr
- Olew
Contract Glanhau
Contract Gofalu
Contract Cynnal Tir
Defnyddiau Glanhau
Offer Ymladd Tân
Trethi

£2,678
£5,611
£2,156
£5,450
£4,263
£3,001
£0
£18,570
£7,880
£1,690
£600
£800
£12,530

£2,678
£5,611
£2,156
£5,450
£4,263
£3,001
£0
£18,570
£7,880
£1,690
£600
£800
£12,530

SUPPLIES & SERVICES
Capitation
Furniture
Postages
Telephone / Fax & Internet
SLA Education Area Office
SLA Financial Advice
SLA Banking
SLA Personnel & Salaries
SLA Integration
SLA School Meals
SLA Libraries
SLA Archives
Swimming Pools & Sports
Music Service
SLA - Technology Support
Schools' Networking Services
Reserve (uncommitted)

CYFLENWADAU A GWASANAETHAU
Lwfans y Pen
Dodrefn
Post
Ffôn/ Ffacs a Rhwydwaith
CLG Swyddfa Ardal
CLG Gwasanaeth Cyllidol
CLG Rheoli Banc
CLG Cyflogau a Personel
CLG Integreiddio
CLG Arlwyaeth
CLG Llyfrgelloedd
CLG Archifau
Pyllau Nofio a Chwaraeon
Gwasanaeth Cerdd
CLG - Cefnogaeth Technoleg
Gwasanaeth Rhwydwaith Ysgolion
Arian Wrth Gefn (arian heb ei ymrwymo)

£25,000
£80
£300
£800
£6,032
£753
£255
£3,099
£0
£30,546
£73
£239
£2,000
£1,500
£2,727
£6,328
£0

£25,000
£80
£300
£800
£6,032
£753
£255
£3,099
£0
£30,546
£73
£239
£2,000
£1,500
£2,727
£6,328
£0

TOTAL EXPENDITURE

CYFANSWM GWARIANT

£886,994

INCOME - Community Hire

INCWM - Defnydd Cymunedol

£0

TOTAL NET BUDGET

CYFANSWM CYLLIDEB NET

£886,994

ALLOCATION
LONG TERM VARIANCE

DYRANIAD
GWAHANIAETH TYMOR HIR

£772,740

SHORT TERM ADJUSTMENTS
Use of balances
PDG
Education Improvment Grant - notional Foundation Phase
VARIANCE 2015/2016

ADDASIADAU TYMOR BYR
Defnydd o balansau
GAD
Grant Gwella Addysg - Cyfnod Sylfaen amcanol
GWAHANIAETH 2015/2016
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-£114,254

£0

£886,994

£0

£886,994

£0

£772,740
£0

£0
£0
£76,617

£76,617
-£37,637

-£114,254

£0

-£37,637

Adjustment Details

Targedau Cyfnod Allweddol 2 Hydref 2016
Targets for Key Stage 2 October 2016
Blwyddyn/ Year 6

2016-2017

(27 o blant/ children – 20 merch/ girls, 7 bachgen/ boys)
Un
plentyn
yn
gyfwerth
â
One child
is
equivalen
t to
3.7%
Lefel
Level 2
Lefel
Level 3
Lefel
Level
4
Lefel
Level
5
Lefel
Level 4+

DPC
/
CSI
%

Cymraeg/ Welsh

Cymysg
/
Mixed

B/
B

3.7 (1)

(1)

11.1 (3)
66.7
(18)

M/
G

Cymysg
/
Mixed

B/
B

(2)

(1)

7.4 (2)

(2)

(4)

(14)

70.4
(19)

(5)

(5)

22.2 (6)

(19)

92.6
(25)

18.5 (5)

88.9
(24)

85.2
(23)

Saesneg/ English

(4)

(5)

M/
G

Mathemateg/
Mathematics

Gwyddoniaeth/
Science

Cymys
g
/
Mixed

B/
B

M/
G

Cymysg
/
Mixed

B/
B

M/
G

11.1 (3)

(2)

(1)

7.4 (2)

(2)

(14)

59.3
(16)

(3)

(13)

63.0
(17)

(3)

(14)

(6)

29.6(8
)

(2)

(6)

29.6 (8)

(2)

(6)

(20)

88.9
(24)

(5)

(19)

92.6
(25)

(5)

(20)

Targedau Cyfnod Allweddol 2 Hydref 2016
Targets for Key Stage 2 October 2016
Blwyddyn/ Year 5

2017-2018

(30 o blant/ children – 11 merch/ girls, 19 bachgen/ boys )
Un
plentyn
yn
gyfwerth
â
One child
is
equivalen
t to
3.3%
Lefel 3
Level 3
Lefel
Level 4
Lefel
Level 5
Lefel
Level 4+

DPC
/
CSI
%

93.3
(28)

Cymraeg
Welsh

Saesneg/ English

Cymysg
/
Mixed

B
/
B

M/
G

26.7
(8)
40
(12)
33.3
(10)
73.3
(22)

5

3

7

5

7

3

14

8

Cymysg
/ Mixed

63.3
(19)
36.7
(11)
100
(30)

B/
B

M/
G

12

7

7

4

19

11

19

Mathemateg
/ Mathematics

Gwyddoniaeth
/Science

Cymysg
/ Mixed

B/
B

M/
G

6.7
(2)
56.7
(17)
36.6
(11)
93.3
(28)

1

1

10

7

8

3

18

10

Cymysg
/
Mixed

B/
B

M/
G

70
(21)
30
(9)
100
(30)

13

8

6

3

19

11

Targedau Cyfnod Sylfaen Hydref 2016
Targets for Foundation Phase Autumn 2016
Blwyddyn / Year 2 2016-2017 (38 o blant yn y flwyddyn / 38 children in the year – 18 merch/ girls , 20
bachgen/ boys)
Un plentyn yn
gyfwerth â 2.6%
One child is
equivalent to 2.6%

Deilliant
Outcome 3
Deilliant
Outcome 4
Deilliant
Outcome 5
Deilliant
Outcome 6
Deilliant
Outcome 5+

DCS
FPI
%

84.2
(32)

Iaith/ Language
%

Cymysg/
mixed
2.6
(1)
13.5
(4)
73.7
(28)
13.6
(5)
86.8
(33)

B/B

Mathemateg/Mathematics
%

M/G

(1)
(2)

(2)

(17)

(11)
(5)

(17)

(15)

Cymysg/
mixed
5.3
(2)
13.5
(2)
76.3 (29)
13.2
(5)
89.5 (34)

B/B

Personol a Chymdeithasol/
Personal and Social
%

M/G

Cymysg/
mixed

B/B

M/G

(1)

(1)

(3)

(1)

(14)

(15)

10.5
(4)
68.4 (26)

(16)

(10)

(3)

(2)

(1)

(7)

(17)

(17)

(17)

(17)

(2)

21.1
(8)
89.5
(34)

Targedau Cyfnod Sylfaen Hydref 2016
Targets for Foundation Phase Autumn 2016
Blwyddyn / Year 1 2017-2018 (29 o ddisgyblion / 29 pupils in the class - 19 merch/ girls, 10 bachgen/
boys)
Un plentyn yn
gyfwerth â
One child is
equivalent to 3.4%

o dan deilliant 3
Outcome under
3
Deilliant/
Outcome 3
Deilliant/ Outcome
4
Deilliant/ Outcome
5
Deilliant/ Outcome
6
Deilliant/ Outcome
5+

DCS /
FPI
%

Iaith / Language
%

Cymysg/
Mixed
3.4
(1)

B/B

6.9
(2)
17.2
(5)
69.0
(20)
3.4
(1)
72.4
(21)

(1)

Mathemateg /
Mathematics
%

M/G
(1)

(1)
(5)

(9)

(11)
(1)

(9)

(12)

20

Cymysg/
Mixed
3.4
(1)

B/B

6.9
(2)
13.8
(4)
62.1
(18)
13.8
(4)
75.9
(22)

(1)

Personol a Chymdeithasol /
Personal and Social
%
M/G
(1)

(1)
(4)

(6)

(12)

(3)

(1)

(9)

(13)

Cymysg/
Mixed
3.4
(1)

B/B

10.3`
(3)
3.4
(1)
31.0
(9)
48.3
(14)
79.3
(23)

(1)

M/G
(1)

(2)

(1)
(1)

(8)

(7)

(7)

(8)

(15)

21

22

23

24

25

AGWEDD

Diogelwch

Amodau
Gwasanaeth

Presenoldeb a
Lles

Cwricwlwm

•
•

•
•

PRIF DARGEDAU 2015/16
DEILLIANT

Ymgorffori safonau ar gyfer llythrennedd a
rhifedd ym mhob dosbarth.
Mireinio a gwneud mwy o ddefnydd o asesiadau
mewn profion ysgol a phrofion cenedlaethol
darllen a rhifedd drwy Incerts.
Datblygu’r cwricwlwm TGCh.
Gwella asesiadau trosiannol ar gyfer B6 a 7 mewn
pynciau craidd yn enwedig gwyddoniaeth a
mathemateg.

Gweithredwyd fframwaith newydd i bob pwnc ym mhob uned yn yr
ysgol. Einir Evans – cydlynydd llythrennedd ac Ellyw Evans – cydlynydd
rhifedd. Mae pob disgybl yn derbyn targedau i’w cyflawni yn ystod y
flwyddyn. Mae cynlluniau dosbarth a thymhorol yn dangos sylw penodol
i lythrennedd a rhifedd yn barhaus. Caiff y rhain eu monitro a’u
harfarnu’n fanwl er mwyn asesu disgyblion.
Datblygwyd system dracio i sicrhau gwell dilyniant rhwng dosbarthiadau
ac ysgolion.
Rhoddwyd sylw i agweddau ar wyddoniaeth a dylunio a thechnoleg.
Cynhaliwyd cyfarfodydd cymedroli gyda’r ysgol uwchradd ar
fathemateg, iaith Saesneg a Chymraeg a gwyddoniaeth.

Sicrhau cydweithio gyda’r swyddog lles i wneud yn siŵr
bod yr ysgol yn cyflawni’r nod cenedlaethol o 95%.
Parhau i ddarparu cefnogaeth i blant mewn angen a
phlant ar y gofrestr amddiffyn plant.

Mae presenoldeb y genethod yn well na phresenoldeb y bechgyn eleni.
Roedd y swyddog lles yn falch o ganlyniadau presenoldeb eleni ond ein
nod yw cyrraedd 95%. Mae lleiafswm o deuluoedd yn parhau i golli
ysgol. Caiff y teuluoedd hyn eu monitro’n ofalus.

Polisi Amgen.
Adleoli Staff.
Adolygu polisïau staffio.
Ailstrwythuro rolau a chyfrifoldebau staffio yn dilyn yr
adnewyddu.
Diweddaru unrhyw ganllawiau a sefydlwyd gan GwE.
Gwneud gwelliannau i’r adeilad – sicrhau diogelwch plant
a staff yn ystod gwaith adeiladu.
Diweddaru gofynion rheolwr safle.
Diweddaru asesiadau risg.
Hyfforddiant ymladd tân rheolaidd a chyson.
Adolygu polisi a gofynion amddiffyn plant.
Adolygu amserlenni’r ysgol.
Sicrhau bod gan bob aelod o staff fynediad at welliannau
iechyd a diogelwch.

Rhoddwyd sylw i bob agwedd yn ystod y flwyddyn.

Cwblhawyd y rhan fwyaf o’r gwaith adeiladu.
Gyda’r Awdurdod, rhoddwyd sylw i bob agwedd ar ddiogelwch drwy
gydol yr amser.
Cafwyd system awyru well yn y gegin.
Parheir i roi sylw i gau drysau allanol yn ystod oriau ysgol.
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AGWEDD

Diogelwch

Amodau
Gwasanaeth

Presenoldeb a
Lles

Cwricwlwm

•
•

•
•

PRIF DARGEDAU 2016/17
DEILLIANT

Ymgorffori safonau ar gyfer llythrennedd a
rhifedd ym mhob dosbarth.
Mireinio a gwneud mwy o ddefnydd o asesiadau
mewn profion ysgol a phrofion cenedlaethol
darllen a rhifedd drwy Incerts.
Datblygu’r cwricwlwm mewn hanes a
daearyddiaeth.
Gwella asesiadau trosiannol ar gyfer B6 a 7 mewn
pynciau craidd yn enwedig gwyddoniaeth a
mathemateg.

Sicrhau cydweithio gyda’r swyddog lles i wneud yn siŵr
bod yr ysgol yn cyflawni’r nod cenedlaethol o 95%.
Parhau i ddarparu cefnogaeth i blant mewn angen a
phlant ar y gofrestr amddiffyn plant.
Y polisi i gael ei adolygu.

Polisi Amgen
Adleoli Staff
Adolygu polisïau staffio.
Ailstrwythuro rolau a chyfrifoldebau staffio yn dilyn yr
adnewyddu.
Diweddaru unrhyw ganllawiau a sefydlwyd gan GwE.
Gwneud gwelliannau i’r adeilad – sicrhau diogelwch plant
a staff yn ystod gwaith adeiladu.
Diweddaru gofynion rheolwr safle.
Diweddaru asesiadau risg.
Hyfforddiant ymladd tân rheolaidd a chyson.
Adolygu polisi a gofynion amddiffyn plant.
Adolygu amserlenni’r ysgol.
Sicrhau bod gan bob aelod o staff fynediad at welliannau
iechyd a diogelwch.
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Materion allweddol i
weithredu arnynt:

Er mwyn adeiladu ar y cynnydd da
iawn a wnaed ers yr arolygiad
blaenorol, mae angen i’r ysgol
wneud yr hyn a ganlyn:

Cynnal y safonau uchel iawn a
gyflawnir ar hyn o bryd yn y
pynciau drwy barhau i osod
pwyslais ar hunanarfarnu a
nodi cryfderau a gwendidau’r
ysgol yn ofalus.
Cynyddu cyflawniadau’r
disgyblion yn asesiadau’r
cwricwlwm cenedlaethol ar
ddiwedd CA2.

Gwella ansawdd Cymraeg
ysgrifenedig yn CA2.

Dangosyddion Llwyddiant Gweithredu –
(ers Tachwedd 2004 a Mai 2010)

Paratowyd rhaglen hunanarfarnu tair blynedd ac mae pawb yn ymwybodol o’r drefn weithredu.
Paratowyd amserlen addas i arfarnu a gweithredu’r argymhellion.
Mae arweinwyr cwricwlaidd yn monitro eu meysydd yn hyderus ac yn adrodd ar y prif ganfyddiadau.
Cyflwynir adroddiad tymhorol i’r Llywodraethwyr.
Paratoir rhaglen weithredu addas i gyflawni’r gofynion.
Canmolwyd cynllun hunanarfarnu’r ysgol yn yr arolygiad. Rhoddir mwy o bwyslais ar gyfranogiad y plant
yn y broses asesu.
Sicrhau y bydd y CC yn cael ei ddilyn a syniadau newydd yn cael eu cyflwyno.
Mae cyllid ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yn golygu adnoddau ychwanegol ar gyfer ystafelloedd dosbarth a
staffio cymorthyddion.
Mae ansawdd yr addysgu yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer 2008-09 yn ôl yr arolygiad.
Mae disgwyliadau uchel o’r plant yn sicrhau bod targedau’n cael eu gosod i sicrhau safonau uchel.
Mae athrawon a chymorthyddion yn derbyn hyfforddiant rheolaidd gan ddefnyddio dulliau cyfredol.
Adolygu polisi’r ysgol a chynlluniau gwaith.
Darparu hyfforddiant ar gyfer athrawon ar wella sgiliau ysgrifennu gydag ysgrifenwyr ifanc. Cydlynydd
iaith dalgylchol dynodedig o blith staff Penybryn.
Angen awdit o’r holl offer.
Defnydd effeithiol o sgiliau ac offer TG yn awgrymu bod plant yn canolbwyntio ac yn gallu cywiro
camgymeriadau ar eu pennau eu hunain.
Parhau i ddarparu profion sillafu a darllen yn rheolaidd.
Monitro’r defnydd o Gymraeg llafar cywir.
Gwobrwyo plant am geisio sgwrsio â chyfoedion yn Gymraeg heb ymyrraeth gan athrawon.
Gweithdy gemau buarth ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Gweithdy traddodiadau’r Nadolig a’r calan i CA2.
Atgoffa ac annog plant i ddefnyddio gramadeg a sillafu cywir bob amser.
Mae datblygiad llafar effeithiol yn digwydd drwy:
• hunanarfarnu gwaith
• rannu syniadau a datblygu’r gallu i lefelu gwaith
• i Rifedd gael lle amlwg ym mhroffil yr ysgol
• gyfle i’r plant gael profiadau rheolaidd o chwarae rôl/drama
• gywiro camgymeriadau llafar.
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Dadansoddwyd asesiadau diwedd cyfnodau allweddol a phrofion mewnol gan ddynodi argymhellion ar
gyfer dysgu ac addysgu (gweler cynllun llythrennedd). Adlewyrchir hyn yn y cynllunio, yr addysgu a’r
dysgu drwy’r ysgol.
Gosodir disgwyliadau uchel, ac mae’r disgyblion yn cyflawni targedau heriol.
Mae gwahanol gyfleoedd a ddarperir drwy gyfrwng y Gymraeg yn gwella eu gafael ar y Gymraeg.
Gwnaed archebion am lyfrau darllen sy’n ysgogi sgwrs ar gyfer CA2. Defnyddir llyfrau ‘X project’ i ddenu
bechgyn a darllenwyr anfoddog at fwynhau darllen.
Trefnir gweithgareddau ar gyfer dosbarthiadau bob hanner tymor i ddathlu digwyddiadau hanesyddol,
awduron, arwyr Cymreig, artistiaid. Gweler esiamplau o waith ysgrifenedig estynedig yn llyfrau’r
disgyblion.
Bu gwelliant yn safonau disgyblion AAA mewn gwaith llefaredd, ysgrifennu, sillafu ac atalnodi (Gweithredu
gan yr Ysgol). Mae nifer ar y gofrestr AAA gydag anawsterau iaith.
Mae tystiolaeth gref o welliant mewn safonau ysgrifennu disgyblion ar ddiwedd CA2 dros y blynyddoedd
ond mae angen rhagor o waith i sicrhau bod disgyblion mwy galluog yn gallu ysgrifennu mewn dull
estynedig ac yn rhwydd.
Mabwysiadau siarter iaith Gymraeg newydd i Wynedd. Gweithio tuag at y camau efydd yn 2011-12. Cwrs
Elklan dwys i gymorthyddion a chwrs i athrawon ar anghenion plant sy’n cael anhawster deall a
chymhwyso iaith. Nodwyd bod ffocws ar ddarllen yn agwedd genedlaethol i’w monitro tuag at 2012-15 gan
y Cynulliad.
Cynigiwyd gwersi Cymraeg i rieni fel cefnogaeth i blant am flwyddyn. Ymatebodd 3%.
Mabwysiadu cynllun llawysgrifen glwm sy’n cael ei weithredu wrth drafod pob agwedd ar fywyd yr ysgol.
Mae llawysgrifen gywir yn cynorthwyo plant gyda sillafu a chywirdeb. Mae polisi’r ysgol ar gywiro iaith yn
gosod cyfrifoldeb ar blant i arsylwi camgymeriadau ac amserlennu cyfnodau i wneud hyn. Mae idiomau’n
cael lle amlwg ar furiau’r ysgol.
Mae hyfforddiant ar ‘Y Parth’ (Zone) ar gyfer cymorthyddion wedi sicrhau bod gemau buarth Cymraeg eu
cyfrwng yn darparu cyfle ychwanegol i’r plant ddefnyddio patrymau iaith yn gywir.
Datblygwyd a dilynwyd rhaglen iaith benodol er mwyn codi safonau plant sy’n symud o’r CS i CA2.
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Presenoldeb

Blwyddyn 2015-16

Cyfanswm
Dosbarth

Bechgyn Merched

Sesiwn

Presenoldeb
B

Class

Reception

Boys

Girls

Sessio

M

Total Attendance

ns

B

G

Canran Presenoldeb

B

Percentage

B

19

352

3563

6006

93%

20

18

352

6360

5851

92.10%

CA1 EE

10

21

352

3305

6694

92.00%

CA2 EM

12

15

352

4616

4786

CA2 AD

18

11

352

5230

CA2 RE

7

20

352

CA2 ELL

15

17

Cyfanswm

92

121

CA1
EW/CE

Absenoldebau heb

Absenoldebau gydag

Absenoldebau gydag

Awdurdod

Awdurdod

Awdurdod

Awdurdod

Cyfanswm

Canran

Cyfanswm

Canran

B

G

90.30%

M

B

Absence without

Attendance

10

MJ

M

Absenoldebau heb

M

B

M

B

M

Absence without

Absence with

Absence with

Consent

consent

consent

consent

Total

Percentage

Total

Percentage

B

G

B

G

B

G

B

G

0

40

0.00%

0.60%

287

516

7.40%

7.70%

2

2

0.00%

0.00%

554

223

7.90%

3.60%

94.80%

36

0

1.00%

0.00%

259

367

7%

5.20%

95.60%

93.70%

2

10

0.00%

0.20%

211

310

4.40%

6.10%

4158

95.50%

95%

9

2

0.20%

0.00%

239

219

4.30%

5%

2431

6280

91.20%

95.50%

1

2

0.00%

0.00%

238

299

8.80%

4.50%

352

4825

5281

95.00%

93.90%

2

5

0.00%

0.10%

260

361

4.90%

6.00%

2464

30330

39056

91.90%

92.60%

52

61

0.20%

0.10%

2048

2295

6.20%

5.40%

96%

Mae 94% yn rhy isel ar gyfer presenoldeb. Ond, oherwydd salwch a nifer o rieni sy’n dewis cymryd gwyliau er gwaethaf y lwfans gwyliau o 10 niwrnod a ganiateir, yr
oedd presenoldeb yn ymddangos yn isel. Mae’r targedau a osodir gan Wynedd ar lefel genedlaethol yn 96%. Bydd y swyddog lles yn monitro’r sefyllfa hon yn agos iawn
gyda rhieni sy’n parhau i dorri’r rheolau.
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