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AR RAN STAFF, DISGYBLION A
LLYWODRAETHWYR, CROESO I
Y S G O L G Y N R A D D L L A N FA I R
PWLLGWYNGYLL

CROESO
Mae’n bleser gennyf gael cyflwyno’r llawlyfr ar gyfer

newydd, ble mae’r ysgol bresennol. Erbyn y 1950au cynnar,

mynychu Ysgol Llanfairpwll.

ac felly, fe benderfynnodd y Cyngor Sir, fod un ysgol yn hen

2019/2020 i rieni’r disgyblion sy’n mynychu neu’n ystyried
Mae awyrgylch hapus a gweithgar yn yr ysgol lle mae pawb yn
cael eu trin fel unigolion ac yn cael eu hadnabod a’u
gwerthfawrogi gan bawb arall yn yr ysgol.
Yr ysgol ddyddiol gyntaf yn yr ardal hon oedd Ysgol Duges
Kent. Fe godwyd yr ysgol eglwys hon ar lecyn ger Tyddyn
Pwyth, rhyw hanner milltir y tu allan i’r pentref. Fel mae'r enw'n
awgrymu, Duges Kent - mam y Frenhines Fictoria, a
gyfrannodd y £30 a oedd ei angen er mwyn sefydlu’r lle.
Codwyd yr ysgol gyda’r bwriad o ddarparu addysg ar gyfer
plant o blwyfi Llanfair Pwllgwyngyll, Llanedwen, Llanidan a
Llanddaniel. Caewyd hi yn 1872. Ychydig o blant y fro mewn
gwirionedd gafodd gyfle i fynychu Ysgol Duges Kent. Yn dilyn
Deddf Addysg Forster yn 1870, fe benderfynodd y llywodraeth
fod angen codi mwy o ysgolion er mwyn addysgu pob plentyn
yn y wlad. Ond, fe achosodd hyn ffrae fawr yn Llanfair. Doedd
Eglwyswyr a Chapelwyr y plwyf ddim yn gallu cytuno ar sut y

roedd niferoedd y plant wedi gostwng yn arw yn y ddwy ysgol,
ddigon i anghenion pentref Llanfair. Ar ddiwedd 1953, fe
ddaeth yr Ysgol Fyny i ddiwedd ei hoes, ac yn Ionawr 1954,
am y tro cyntaf, fe addysgwyd holl blant y pentref o dan yr un
to.
Edrychwn ymlaen at groesawu eich plentyn i Ysgol Llanfair
Pwllgwyngyll wrth i ni ymdrechu i barhau gyda’r dysgu a'r
gefnogaeth rydych chi wedi'u meithrin gartref. Rydym yn
ymgeisio i ddatblygu dysgwyr creadigol ac uchelgeisiol, gyda
dealltwriaeth gref o werth ein cymuned, teulu a pharch at eraill.
Ceisir sicrhau bod yr addysg â ddarperir yn hybu datblygiad
moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol pob disgybl a bod
natur y cwricwlwm cyflawn yn wahaniaethol, eang a chytbwys.
I ymateb â’r gofynion hyn bydd trefniadaeth y dosbarth yn
hyblyg; weithiau darperir gwaith ar sail oedran plant, dro arall
bydd plant o ystod oedran sy’n rhychwantu mwy nag un

dylid symud ymlaen, ac felly, fe adeiladwyd dwy ysgol newydd

flwyddyn ysgol yn cyd-weithio ar yr un dasg. Dysgir y plant fel

Ar 4 Rhagfyr 1871, fe agorwyd Ysgol Genedlaethol Llanfair,

Ar hyn o bryd cynllunir yn unol â chanllawiau’r Cwricwlwm

sbon.

uned dosbarth fydd o dan ofal un athro/awes sefydlog.

neu’r Ysgol Fyny, fel ei gelwid hi’n lleol. Ysgol ar gyfer plant yr

Cenedlaethol gan addysgu’r pynciau craidd a sylfaen yn CA2

Eglwyswyr oedd hon. Yna, fis yn ddiweddarach, ar 2 Ionawr
1872, fe agorwyd yr Ysgol Fwrdd. Ysgol ar gyfer plant y
Capelwyr oedd hon. Am flynyddoedd hon oedd yr Ysgol Lawr.
Yn 1911, fe gaewyd yr hen ysgol hon, ac fe symudwyd i lecyn
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a Meysydd Dysgu’r Cyfnod Sylfaen. Mae’r ysgol yn brysur
addasu ar gyfer gofynion Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Mae ein hamcan fel athrawon yn un sydd yn creu sefyllfa addysgol
lle y gall pob disgybl unigol deimlo ei fod yn aelod ohonni a’i fod yn
cael ei werthfawrogi am ei gyfraniad fel unigolyn. Rydym yn ystyried
y plentyn, nid yn unig fel disgybl ond hefyd fel aelod o gymdeithas yr
ysgol ac fel aelod o’r gymdeithas y tu hwnt i furiau’r ysgol.
Rhaid cofio hefyd fod y plentyn yn aelod o deulu ac yn naturiol iawn
mae ei brofiadau yn yr ysgol ac ar yr aelwyd yn dylanwadu’n gryf y
naill ar y llall. Gan gadw hyn mewn côf, rydym yn ceisio meithrin

Rydym yn gwerthfawrogi holl gyfranogiad rhieni yn y broses o
ddysgu ac yn cynnig cyfleoedd i chi gymryd rhan yng
ngweithgareddau'r ysgol yn ogystal â’ch hysbysu am y ffyrdd rydym
ni gweithio gyda'ch plentyn.
Bwriedir i'r prosbectws hwn fod yn ganllaw i Rieni, yn crynhoi
arferion a pholisïau Ysgol Gynradd Llanfair Pwll. Mae ein holl bolisïau
yn adlewyrchu ein hymrwymiad i gyfle cyfartal a’n dymuniad i ddileu
gwahaniaethu o unrhyw fath.

perthynas agos â’r rhieni.
Ein prif nôd felly yw creu awyrgylch addysgol hapus; awyrgylch
addas i ehangu gwybodaeth, dyfnhau profiad a meithrin dawn
greadigol. Dylai hyn arwain at ymwybyddiaeth o safonau moesol ar
ran y disgybl.
Rydym hefyd ystyried y plentyn fel personoliaeth gyfan er mwyn
sicrhau fod ei yrfa yn Ysgol Llanfairpwll yn brofiad hapus; profiad
fydd yn hyrwyddo ei ddatblygiad corfforol, meddyliol, cymdeithasol
ac emosiynol.
Felly pan ddaw’r amser i’r disgyblion adael yr ysgol, ein nod yw eu
bod wedi cael sylfaen addysgiadol gadarn i adeiladu arni yn y
dyfodol a’r profiad angenrheidiol i fod yn aelodau hyderus a
gwerthfawr o gymdeithas sydd heddiw mor gyfnewidiol ei naws.
Ein huchelgais, ar ôl iddynt adael yw y bydd y disgyblion yn datblygu
i chwarae rôl lawn a chynhwysfawr fel dinasyddion gwybodus
Cymru a'r byd, yn byw bywydau llawn fel aelodau hyderus a
gwerthfawr o’n cymdeithas. Mae ein hysgol yn ysgol hapus! Rydym
yn eich annog chi siarad gyda rhieni presennol a chyn-rieni i glywed
beth sydd ganddynt i'w ddweud amdanom ni.

5|

Yn Ysgol Gynradd Llanfair Pwllgwyngyll, rydym yn credu mewn profiad ysgol
trawsnewidiol lle mae twf a datblygiad plant yn cyfoethogi eu bywydau eu hunain yn
ogystal â chael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl eraill yn yr ysgol, yn y gymuned
lleol a byd-eang. Gyda'n gilydd fel cymuned ysgol, byddwn yn tyfu trwyddo.

YSBRYDOLI

• Meithrin meddyliau bywiog ac ymholgar gydag archwaeth ffyrnig am ddysgu

• Datblygu gwerthoedd cryf ac ymwybyddiaeth esthetig ac ysbrydol gynyddol mewn
awyrgylch moesol yn yr ysgol

• Annog uchelgais, creadigrwydd, dyfalbarhad, annibyniaeth a gwydnwch ymhlith
dysgwyr sy'n barod i groesawu her

• Darparu cwricwlwm cyffrous, arloesol o fewn a thu hwnt i furiau'r ystafell ddosbarth

• Rhoi'r sgiliau, y wybodaeth a'r profiadau dysgu i blant y bydd eu hangen arnynt i
fodloni gofynion byd a chymdeithas dechnolegol sy'n newid yn barhaus.

• Dathlu'r hyn sy'n unigyryw am bob plentyn a'u hannog i fod y fersiwn gorau ohonynt eu
hunain; datgloi potensial pob unigolyn

• Annog disgyblion i gymdeithasu a chydweithio â sensitifrwydd, ystyriaeth a hiwmor
• Darparu amgylchedd dysgu diogel, cynhwysol ac ysgogol

• Diwallu anghenion emosiynol, corfforol, ysbrydol / moesol pob plentyn.

MYFYRIO
• Rhoi cyfle i ystyried yn feddylgar a myfyrio ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol a
chaniatáu amser i fyfyrio ar eu taith hunan-wella bersonol eu hunain.

• Annog disgyblion i feddwl am y ‘pwy’ ac nid am yr ‘beth’ maen nhw am fod yn y
dyfodol.

• Rhoi cyfle i'r disgyblion ystyried sut mae eu gweithredoedd yn effeithio ar eraill yn
gadarnhaol neu'n negyddol

• Caniatáu i blant, staff, rhieni, llywodraethwyr gael llais ’mewn gwella a datblygu’r
ysgol.

• Caniatáu i blant, staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned rannu a dathlu yn ein
llwyddianau.

TRAWSNEWID
• Bydd gwerthoedd moesol disgyblion yn eu galluogi i ddod yn ddinasyddion hyderus
sy'n awyddus i ymgysylltu â materion cyfoes ac yn dymuno gwasanaethu eu
cymunedau yn lleol ac yn fyd-eang.
• Bydd gwerthfawrogiad disgyblion o eraill yn eu galluogi i barchu anghenion a hawliau
pobl eraill mewn cymdeithas amrywiol.

• Bydd galluoedd entrepreneuraidd a chreadigol disgyblion yn eu galluogi i groesawu
heriau bywyd a chysylltu ag eraill i newid problemau i fod yn gyfleoedd

• Bydd disgyblion yn gwneud gwahaniaeth trwy ddangos eu hymrwymiad i
gynaliadwyedd a stiwardiaeth dda o'r blaned
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• Bydd disgyblion yn ystyried eu lles eu hunain trwy gael hunanddelwedd gadarnhaol a
gwneud dewisiadau ffordd o fyw iach

ARWEINYDDIAETH YR YSGOL

EIN STAFF

Mrs Gwawr Bell
Cadeirydd Llywodraethwyr

Mr Gwyn Pleming
Pennaeth

Mr Gafyn Lloyd Jones
Pennaeth Cynorthwyol (CPA)

Mrs Gwenan Evans
Cydlynydd CS (Bl 1/2)

Mrs Ffion Saynor
Cydlynydd CA2 (Bl 5/6)

Miss Mari-Ann Evans
CADY (Bl 3/4)

STAFF DYSGU

Miss Ruth Owen
Derbyn

Mrs Bethan Griffith
Bl 1 / 2

Mrs Emma Owen
Bl 1 / 2
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Mr Eilir Evans
Bl 3/4

Miss Ffion Hughes
Bl 3/4

Mrs Sioned Gwyn
Bl 5/6

STAFF DYSGU

Mr Rhys Edwards
Bl 5/6

Mrs Shan Wright-Hughes
CPA

STAFF CEFNOGI

Mrs Sian Jones
CDLU Derbyn

Mrs Sara Kelly
CDLU Meithrin

Mrs Eirian Alston
CDLU Bl 1/2

Mrs Sioned Francis
CDLU CA2

Mrs Ceri Robb
CD Derbyn

Mrs Annwen Parry
CD Meithrin

Miss Nia Woodcock
CD Bl 1/2

Mrs Nia Hughes
CD CA 2
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Mrs Ceri Thomas
CD Meithrin

Mrs Sarah Kelly
CD Derbyn

STAFF CEFNOGI ADY

Mrs Amanda Welsby
CD ADY

Mrs Heidi Thomas
CD ADY

Mrs Sian Jones
CD ADY

STAFF ATEGOL

Mrs Margaret Wilson
Staff Gegin

Mrs Debbie Wilson
Staff Gegin

Mrs Janet Sanpher
Glanhawraig

Mrs Mair Lloyd
Staff Clwb Brecwast

Mrs Sandra Williams
Staff Cinio

Mrs Mari Hughes
Staff Cinio

Mrs Gemma Vaughan
Staff Gegin

Mrs Wendy Backhouse
Ysgrifenyddes

Mrs Brenda Williams
Gofalwraig

9|

Y DIWRNOD YSGOL
Atgoffwn chi na ddylai plant gyrraedd safle’r ysgol tan ar

i'r ysgol, neu ar y llinellau melyn Mae hyn er mwyn

ôl 8.50 yn y bore. Bydd athrawon ar ddyletswydd allan

gwneud ardal yr ysgol mor ddiogel â phosibl i'n plant.

ar y buarth ar ôl 8.50 a.m. Mae’r ysgol yn cynnig Clwb
Brecwast. Ceir rhagor of fanylion am y Clwb Brecwast
ymhellach ymlaen.

Unwaith y bydd y diwrnod ysgol wedi dechrau, mae'r
ysgol yn safle diogel iawn. Mae mynediad i'r brif ysgol
trwy ddrws rheoledig, a rhaid i bob ymwelydd gael ei

Pan fydd y gloch yn canu ychydig cyn 9.00 a.m. caiff

lofnodi i mewn trwy swyddfa'r ysgol. Ceir mynediad i'r

rhieni’r plant yn y Dosbarth Derbyn eu danfon i gyntedd y

adeilad trwy ffob allwedd ddiogel.

dosbarth yn ystod yr wythnos gyntaf, ond yn fuan
byddant wedi ennill digon o hyder i’w gadael yng ngofal yr
athrawon i fynd i mewn i’r ysgol ar eu pen eu hunain. Ar
ddiwedd y dydd bydd plant yr Adran yn cael eu rhyddhau
atoch ger mynedfeydd dosbarthiadau Y Cyfnod Sylfaen.
Wedi i’ch plentyn ymgartrefu yn yr ysgol gofynnwn i chi
beidio â dod i mewn i’r adeilad ar ddechrau na diwedd y
dydd os nad oes rhywbeth pwysig gennych i’w drafod.
Gallwch drefnu cyfarfod trwy’r Swyddog Gweinyddol.
Gofynnwn yn garedig i chi ddefnyddio’r brif fynedfa i’r
ysgol yn ystod y dydd gan na fydd y mynedfeydd eraill ar
agor. Os bydd angen i chi gyrchu eich plentyn o’r
dosbarth yn ystod oriau ysgol, yna bydd un o’r staff yn
gwneud hynny.

NEWID TREFNIADAU / CASGLU PLANT O’R
YSGOL Adlewyrchiad trist ar y byd yr ydym yn byw
ynddo ydi bod yn rhaid i ni’r athrawon fod yn ofalus dros
ben wrth ryddhau plant o’r ysgol i ofal pobl na fyddant yn
galw amdanynt fel rheol. Ni ellir gor-bwysleisio’r angen i
rieni roi gwybod inni am unrhyw newidiadau yn y
trefniadau arferol ar gyfer codi’r plant o’r ysgol ar derfyn
dydd. Yn yr un modd, os bydd y rhieni hynny a fydd fel
rheol yn codi eu plant yn cael eu dal am unrhyw reswm,
mae’n bwysig inni gael gwybod fel bod trefniadau eraill yn
cael eu gwneud. Os bydd eich plentyn yn colli’r ysgol
oherwydd salwch, gofynnir i chi ysgrifennu nodyn a’i yrru
yn ôl i’r ysgol ar y diwrnod cyntaf ar ôl iddo / iddi
ddychwelyd. Gwerthfawrogir galwad ffôn neu e-bost i’r

Y mae'r diwrnod ysgol yn cynnwys gwasanaeth torfol neu

ysgol wedi 8.30 ar fore cyntaf yr absenoldeb. I gloi, pan

weithred o addoliad yn y neuadd neu yn y dosbarth.

fydd teulu’n chwalu, ac un o’r rhieni’n cael gofal am y

Am resymau iechyd a diogelwch gofynnwn i chi sicrhau
nad ydych yn parcio yn y safle bws ar y ffordd y tu allan
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plant, mae’n bwysig ein bod yn cael gwybod am y
trefniadau hynny er mwyn medru osgoi sefyllfaoedd
annifyr neu anodd i’r plant, staff a’r rhieni.

ETHOS YR YSGOL
Yn yr ardal hon fe ystyrir bod Ysgol Llanfair Pwllgwyngyll gyda 360 o ddisgyblion yn ysgol gynradd fawr. Mae dalgylch yr ysgol yn
cynnwys pentref Llanfair Pwllgwyngyll ac ardal Penmynydd a Star. Ceir disgyblion hefyd sydd yn teithio o’r tu allan i dalgylch yr ysgol.
Mae’r ysgol yn gwasanaethu cymuned eang ag iddi amrywiaeth ieithyddol a chymdeithasol. Gwneir y gorau bob amser i sicrhau bod pob
disgybl yn teimlo’n rhan o deulu’r ysgol. Ymfalchïwn yn y ffaith bod y mwyafrif o ymwelwyr â’r ysgol yn cydnabod yr ymdeimlad o
gyfeillgarwch a disgyblaeth sy’n bodoli yma a’r modd y bydd disgyblion newydd yn ymgartrefu yn fodlon a buan. Ceir awyrgylch ddiwyd
yn y dosbarthiadau a atgyfnerthir gan arddangosfeydd chwaethus o waith y plant. Bydd hyn yn dangos parch at waith ac ymdrechion y
disgyblion ac yn sicrhau amgylchedd symbylus a deniadol. Mae staff yr ysgol yn ymroddedig i ddatblygiad ein disgyblion ac fe fyddant
yn awyddus i dderbyn unrhyw wybodaeth y byddwch am ei rannu. Disgwylir safon uchel o ymddygiad ac ymroddiad ar bob achlysur.
Os na fydd disgyblion yn cydymffurfio fe roddir gwybod iddynt hwy ac i chwithau yn y gobaith y gellir datrys unrhyw anhawster gyda'n
gilydd.

MYNEDIAD
Sylwch os gwelwch yn dda mai’r
Awdurdod Lleol yn unig sy’n gyfrifol
am yr holl ysgolion a gynhelir ym
Môn.

MEITHRIN
Mae gan eich plentyn yr hawl i ymuno
â dosbarth meithrin rhan-amser yn y
mis Medi cyntaf ar ôl ei benblwydd
yn dair oed.

NI ALLWN OND DERBYN 46
O DDISGYBLION I BOB
GRŴP BLWYDDYN
Yn aml rydym n cael mwy o geisiadau
na sydd gennym o le ac y mae rhieni
sy’n awyddus i’w plant ddod i Ysgol
Llanfairpwll yn cael eu siomi. Nid oes
gennym unrhyw ran yn y broses
mynediad, ond gallwn ateb unrhyw
gwestiynau os byddwch angen
cymorth.

HAWL GYNNAR
Mae gan blant hawl i 10 awr o leoliad
addysgol yn ystod y tymor sy’n dilyn
eu penblwydd yn dair oed. Mae’r
Cylch Meithrin ar y safle yn cynnig
llefydd fel rhan o’r cynllun hwn. Gall
yr ysgol eich cynghori ond gellir cael
gwybodaeth bellach drwy ymweld â’r
Ysgol Feithrin neu drwy ffonio
01248716823

TREFN MYNEDIAD

Mae’r ysgol wedi’i rhannu yn Adran y Babanod [Cyfnod Sylfaen neu CS] ac yn Adran
Iau [Cyfnod Allweddol 2 neu CA2]. Mae’r Cyfnod Sylfaen yn weithredol ar draws
Adran y Babanod. Yng Nghyfnod Allweddol 2, er bod y plant yn cael eu dysgu, gan
amlaf, yn eu grwp dosbarth eu hunain, gellir cymryd disgyblion unigol neu grwpiau o
ddisgyblion allan o’r dosbarth o bryd i’w gilydd. Byddai a wnelo hyn ar y cyfan â
gwersi cerdd neu anghenion addysgol arbennig.
Ar gyfer y flwyddyn ysgol nesaf, 2019- 2020, mae dosbarthiadau’r ysgol wedi eu
trefnu fel a ganlyn:

DISGYBLION RHAN AMSER (MEITHRIN)

Gall plant gael mynediad i’r Flwyddyn Feithrin yn y Cyfnod Sylfaen ar y mis Medi yn
dilyn eu trydydd penblwydd.
Mae ffurflenni Cais Adran Feithrin ar gael o swyddfa’r ysgol o fis Ionawr. Dylid
dychwelyd y ffurflen wedi ei llenwi, i’r ysgol, fydd yn ei hanfon ymlaen i’r Adran
Addysg. Byddwch yn cael hysbysiad o le Meithrin yn fuan ar ôl gwyliau’r Pasg.

DISGYBLION LLAWN AMSER

Gall plant gael mynediad i ddosbarth Derbyn y Cyfnod Sylfaen ar y mis Medi yn dilyn eu
penblwydd yn bedair oed. Bydd angen llenwi ffurflen gais i sicrhau lle Derbyn i’ch plentyn a

gellir gwneud cais am y ffurflenni hyn i’r Ysgol neu’r Awdurdod Lleol. Mae'n rhaid dilyn y

drefn hon ar gyfer disgyblion sydd wedi bod yn y dosbarth Meithrin yn yr ysgol hefyd.

Byddwch yn derbyn hysbysiad o le yn y Dosbarth Derbyn yn uniongyrchol gan yr
Awdurdod Leol. Unwaith y bydd y plant yn bum mlwydd oed mae eu haddysg yn statudol

ac mae gan y rhieni yr hawl i ddewis yr ysgol a fynychant. Os na fydd gennym le ar gyfer
eich plentyn yn ei b(f)lwyddyn academaidd gallwch apelio i’r Awdurdod Leol. Trosglwyddo

rhwng ysgolion cynradd Os dymunwch drosglwyddo eich plentyn o ysgol arall rydym yn
gofyn i chi siarad gyda phrifathro ysgol bresennol eich plentyn a wnaiff lenwi ffurflen
drosglwyddo.

YSGOLION UWCHRADD

Bydd disgyblion yr ysgol yn symud ymlaen i ysgol uwchradd ar ddiwedd Blwyddyn 6.
Ysgol David Hughes yw ysgol leol disgyblion Llanfair Pwllgwyngyll. Bydd staff o Ysgol
David Hughes yn ymweld â’r ysgol yn ystod y flwyddyn a bydd y plant yn cael 11
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dreulio diwrnodau yn yr ysgol o’u dewis.

PRESENOLDEB

Os bydd eich plentyn yn absennol oherwydd salwch neu os

Mae presenoldeb rheolaidd a phrydlon yn bwysig iawn. Mae

bydd raid ymweld â’r deintydd neu’r ysbyty bydd angen i chi

polisi’r ysgol ar Bresenoldeb a Phrydlondeb yn diffinio

adael i ni wybod naill ai drwy anfon nodyn at yr athro/

absenoldebau awdurdodedig a diawdurdod yn ôl gofynion

athrawes dosbarth neu adael i Swyddog Gweinyddol yr

Llywodraeth Cymru

ysgol wybod ar y ffôn. Mae hyn yn ein galluogi i wneud yn

GWYLIAU

siwr nad yw unrhyw absenoldeb yn cael ei gofnodi’n

Ni chaniateir i blentyn golli mwy na 10 diwrnod ysgol mewn

anghywir, ac yn bwysicach yn eich galluogi chi i’n helpu ni i

blwyddyn ysgol i fynd ar wyliau. Gellir cael ffurflenni gwyliau

gadw’ch plentyn yn ddiogel. Os cymerir plentyn yn wael yn

o’r Dderbynfa.

ystod diwrnod ysgol, byddwn yn cysylltu â chi i ddod i’w nôl.

TECSTIO NEGESEUON

Pe digwyddai’r sefyllfa anffodus o ddamwain yn yr ysgol, a

Rydym yn defnyddio sustem decstio o’r enw School

ninnau’n methu cael gafael ar y rhiant, eir â’r disgybl i’r

Gateway. Oni fydd eich plentyn wedi cyrraedd ei

ysbyty mewn car neu mewn ambiwlans, yng nghwmni aelod

d(dd)osbarth ebyn 9.05 byddwn yn cysylltu â chi drwy’r

o’r staff.

ffôn neu drwy neges decst yn gofyn i chi roi gwybod i’r

Manylion presenoldeb am y flwyddyn academaidd

ysgol beth yw’r rheswm am ei absenoldeb.

2018-2019:

MONITRO PRESENOLDEB

Canran

Mae presenoldeb a phrydlondeb disgyblion yn cael eu

Tymor 1

Tymor 2

Tymor 3

Meithrin

92.0

90.5

89.0

yn eich gwahodd i gyfarfod os bydd gennym unrhyw

Derbyn

96.6

95.3

94.5

bryderon. Mae presenoldeb yr ysgol yn cael ei arolygu yn

Blwyddyn 1

96.1

96.3

94.9

rheolaidd gan y Swyddog Lles sydd a gofal dros

Blwyddyn 2

97.2

94.9

94.8

Llanfairpwll, fydd yn rhoi cefnogaeth ychwanegol i

Blwyddyn 3

96.2

95.4

94.5

Blwyddyn 4

97.0

96.0

96.1

Blwyddyn 5

96.3

94.0

96.0

Blwyddyn 6

96.1

95.3

96.4

96.2

95.1

95.0

harolygu’n wythnosol gan y Swyddog Gweinyddol. Byddwn

deuluoedd fydd ei angen.

SALWCH
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Cyfartaledd

GWYBODAETH Y BYDD ARNOM EI ANGEN.

GWISG YSGOL

i’r ysgol

swyddogol.

Bydd y ffurflenni a’r wybodaeth ganlynol ar gael ar fynediad

Polisi’r ysgol yw y dylai’r holl ddisgyblion wisgo gwisg ysgol

CYTUNDEB CARTREF AC YSGOL

Mae copi ar gael yn yr atodiad i’r ddogfen hon. Mae angen
i’r rhieni ei harwyddo.

FFURFLEN GWYBODAETH CYSWLLT

Mae hon yn ffurflen bwysig iawn. Ni fyddwn yn derbyn
disgyblion i’r ysgol oni fyddwn yn gwybod sut i gysylltu â chi
os bydd argyfwng. Os byddwch yn newid unrhyw fanylion
cyswllt gadewch i ni wybod ar unwaith.

GENETHOD / BECHGYN
Sgert ddu / tiwnig / gwisg ‘pinafore’ / Trowsus jogio du /
Trowsus du / Trowsus jogio du

FFURFLEN YMWYBYDDIAETH GYFRYNGOL

Byddwn yn tynnu lluniau a gwneud ffilmiau fideo o’n
disgyblion yn yr ysgol am nifer o wahanol resymau. O

Blows wen / crys polo coch / gwyn a logo cyferbyniol / Crys
gwyn / crys polo gwyn neu goch a logo cyferbyniol

ganlyniad gofynnwn i chi ddarllen a chwblhau y ffurflen
Ymwybyddiaeth Gyfryngol sy’n nodi’r rhesymau dros i ni
gael lluniau o’ch plentyn.
FFURFLEN GANIATAU TRAFNIDIAETH NEU YMWELIAD YSGOL

Siwmper goch / crys chwys coch coler crew / cardigan goch
gyda’r logo

Rydym yn aml yn mynd a'r plant allan o dir yr ysgol i

Teits/Sannau gwyn/coch/ddu/llwyd

ychwanegu at eu haddysg. Ar gyfer teithiau lleol, o gwmpas

HAF - Fel yr uchod neu Crys ‘T’ coch / gwyn Ffrog / sgert goch a
gwyn neu siorts / Trowsus byr llwyd / coch

y pentref, i’r goedwig ac yn y blaen, byddwn yn gofyn i chi
gwblhau llythyr caniatad cyffredinol. Ar gyfer teithiau pellach
byddwn yn rhoi mwy o fanylion pendant. Bydd pob ymweliad
ysgol yn dilyn canllawiau Iechyd a Diogelwch. Miss Mari
Ann Evans a Mrs Gwenan Evans yw ein trefnydd
Ymweliadau Addysgol.

Gellir prynu dillad ysgol o Brodwaith, Gaerwen neu arlein
yn Cotton Roots
Brodwaith Mon,
Unit 1
Old Cunliffe Site
Bryn Cefni Ind Est Road
Llangefni,
Anglesey
LL77 7JA
Tel: 01248 750 333
Gellir hefyd prynu dillad ysgol o safon uchel Masnach Deg
ar y we gan gwmni ‘Cotton Trade’.
Dyma’r link- http://bit.ly/1SfPbE2
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hunain i’r ysgol. Mae’r plant i gyd yn bwyta o dan arolygaeth yn

yr ystafell fwyta, ac mae diod o ddŵr ar gael iddynt os oes
arnynt ei eisiau. Os oes arnoch eisiau i’ch plentyn ddod â’i becyn

bwyd i’r ysgol, ceisiwch sicrhau na fydd ganddynt ddim byd i’w

dorri, yn enwedig pethau dal diod. Erfyniwn arnoch i fod yn
ddethol gyda'r pecynnau bwyd; mae llawer yn rhoi gormod o
bethau melys i'r plant, ac yr ydym yn ceisio cael yn holl blant i
fwyta'n iach yn yr ysgol. Nid ydym yn fodlon caniatáu bocsys
bwyd gwael. Dim ond dŵr a ganiateir gyda’r pecyn bwyd.

Peidiwch ag anghofio hefyd fod gan eich plentyn yr hawl i gael

cinio ysgol am ddim os ydych chi’n cael Nawdd Cymdeithasol.

Mae pob cais yn cael ei ystyried yn gwbl gyfrinachol ac mae’r
ffurflenni perthnasol i’w cael gan y Swyddog Gweinyddol.

ALERGEDD / ANGHENION ARBENNIG

Petai eich plentyn angen diet arbennig, neu petai unrhyw fwyd
angen cael ei osgoi, rydym yn gofyn yn garedig i chi adael i

gogyddes yr ysgol, Mrs Mary Winfield, wybod drwy lythyr. Bydd

CINIO YSGOL

Mae perthynas hwyliog rhwng ein disgyblion a’n staff
goruchwylio a merched y gegin, ac edrychir ar ôl y plant yn dda

iawn. Os oes gan eich plentyn unrhyw broblemau bwyta e.e. os
ydyw’n araf iawn yn bwyta, neu fod problem diet neu alergedd a

fyddwch mor garedig â dweud wrthym cyn iddynt gychwyn yr

ysgol. Os bydd unrhyw broblemau’n codi yn y blynyddoedd
dilynol, gadewch i’r ysgol wybod mor fuan â phosibl. Cyflwynir

bwydlen sydd yn esiampl o’r math o brydau a goginir yn yr ysgol

yn fwy na pharod i addasu’r bwydlen ar gyfer anghenion y

plentyn. Gallwch wneud apwyntiad i drafod hyn ymhellach drwy

gysylltu â swyddfa’r ysgol. Os yw eich plentyn yn cyrraedd yn

hwyr, byddwn yn ddiolchgar petai chi yn gadael i’r swyddog
gweinyddol wybod os yw angen cinio.

COST CINIO YSGOL
Adran

Dyddiol

Wythnosol

Cyfnod Sylfaen (Babanod)

£2.40

£12

Cyfnod Allweddol 2 (Adran
Iau)

£2.40

£12

a sesiwn blasu bwyd yn y cyfarfod rhieni newydd. Mae ein
cwmni arlwyo yn darparu bwydlen gytbwys iach. Os nad ydych

am i’ch plentyn / plant gael cinio ysgol, nid yw hynny’n drafferth

yn y byd gan fod nifer o’n disgyblion yn dod â’u pecyn bwyd eu
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TALU

Os gwelwch yn dda a wnewch chi sicrhau bod arian cinio
yn cael ei dalu o flaen llaw ar ddydd Llun ar System Talu
Ar Lein yr ysgol - Sef School Gateway

CINIO AM DDIM

Pan fydd eich plentyn yn dechrau addysg lawn amser,
efallai y byddwch yn gymwys am ginio am ddim. I fod yn
gymwys rhaid cael: Lwfans chwilio am waith Cynhaliaeth
Incwm Credyd Treth Plant (os yw’r incwm yn llai na
£16,190) Rydym yn annog pob rhiant sydd yn tybio eu
bod yn gymwys i dderbyn cinio i holi yn y swyddfa budddal

CLWB BRECWAST

Mae’r ysgol yn rhedeg clwb brecwast poblogaidd. Mae’r
clwb yn costio £1 yn ddyddiol i rai sydd yn cyrraedd cyn
8:25yb. Mae brecwast yn rhad ac am ddim i'r rhai sydd
yn dod ar ôl 8.25yb. Bydd y drysau yn agored o 8:00
hyd 8:45. Am ragor o fanylion cysylltwch â’r ysgol.

BWYTA’N IACH

Ni chaniateir i blant ddod â diod a melysion gyda nhw i’r
ysgol. Anogir hwy i ddod â ffrwyth ac mae llefrith ar gael
yn yr ysgol bob dydd. Mae’r llefrith am ddim i‘r Babanod a
chodir 10c y dydd i blant yr Adran Iau. Mae ffynhonnau
dŵr ar gael ymhob adran i blant gael diod yn ystod y dydd.
Dŵr yn unig a gaiff ei ganiatáu fel diod yn yr ysgol. Mae
caffi yn y Dosbarth Derbyn.

ARIAN POCED / PETHAU GWERTHFAWR

Ni ddylai plant ddod ag arian i’r ysgol os nad oes wir

angen hynny arnynt. Os digwydd hynny, gofynnir
iddynt roi’r arian neu bethau gwerthfawr personol

eraill i’r athro dosbarth ar ddechrau’r dydd er mwyn
osgoi cwynion am golledion o bocedi, desgiau ayb. Ni
all yr ysgol dderbyn cyfrifoldeb am eiddo coll.

TEGANAU A GEMAU

Ni chaniateir gwisgo modrwyau, clust dlysau ac yn y

blaen. Gallant fod yn beryglus. Ni ddylai plant ddod a

theganau gwerth arian / pethau gwerthfawr / ffônau

symudol i’r ysgol rhag ofn iddynt gael eu torri neu eu
colli - mae colli neu difrodi hoff degan yn gallu peri
pryder.

BEICIAU
Rydym yn annog disgyblion i ddefnyddio dulliau actif i

ddod i’r ysgol megis cerdded a beicio. Mae gan yr

ysgol fan parcio beic dan orchudd ac rydym yn cynnig

hyfforddiant beico. Plant sydd wedi bod yn

llwyddiannus yn y Cwrs Beicio Cenedlaethol sydd yn
cael eu hargymell i ddod a beiciau i’r ysgol heb
oedolyn. Cyfrifoldeb y perchennog yw diogelu ei feic
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yn yr ysgol.

YMWELIADAU
ADDYSGIADOL

Credwn fod plant yn dysgu’n well mewn sefyllfaoedd real unai yn y dosbarth neu yn y gymdeithas. Oherwydd hyn,
rydym yn ymwybodol o fanteision ymweliadau a gwelwn
hwynt fel ymestyniad o sefyllfa addysg y plant o dan ein
gofal. Golyga’r ymweliadau yma fod rhaid i ni o dro i dro
ofyn i rieni am gyfraniadau gwirfoddol tuag at y gost. Yn
yr amgylchiadau yma anfonir nodyn i’r rhieni yn nodi’r swm
a dyddiad yr ymweliad.

FFRINDIAU
YSGOL
LLANFAIRPWLL

PIGION TEITHIAU ADDYSGOL YSGOL
LLANFAIR PWLL
Blwyddyn 6
Caerdydd
Canwio/Syrffio
Blwyddyn 5
Llangrannog
Rafftio
Blwyddyn 4
Glan-Llyn
Blwyddyn 3
Plas Menai
Y Cyfnod Sylfaen
Teithiau niferus sydd yn gysylltiedig a’r themau

Mae’r Ffrindiau’r Ysgol yn codi arian tuag at offer na ellir eu
hariannu mewn unrhyw ffordd arall. Dros y blynyddoedd

mae’r Ffrindiau wedi helpu datblygu y tu mewn a tu allan i’r
Ysgol e.e. (yr ardd, blynyddoedd cynnar, cyfrifiaduron ac

adnoddau chwaraeon). Mae amryw o ddigwyddiadau yn cael

eu trefnu yn ystod y flwyddyn Ysgol yn cynnwys Ffair
Nadolig, Ffair Haf, Noson Fingo. Maent yn awyddus i rieni

newydd gymryd rhan tra mae eu plant yn Ysgol Llanfairpwll

Ambell weithgareddau Ysgol a gynhelir yn
flynyddol.
Tymor 1
Cyngherddau’r Nadolig
Canu Carolau
Diwrnod Ewropeaidd
Diwrnod Rhyngwladol
Tymor 2
Eisteddfod
Diwrnod Entreprenuriaeth
Tymor 3
Teithiau Addysgiadol
Mabolgampau’r Ysgol
Hwyl yr Hâf
Cystadleuaethau Chwaraeon amrywiol
Diwrnod Iach

(manylion ar gael yn y dderbynfa).

CLWB AR OL YSGOL
Mae'r ysgol yn rhedeg clwb gwarchod - Clwb y Gollen. Mae'n agored i blant sy'n ddisgyblion yma yn yr
ysgol ac yn agored yn ystod tymhorau'r Ysgol yn unig. Cewch fwy o fanylion gan Mrs Wendy
Backhouse, Swyddog Gweinyddol yr ysgol. Mae rhestr aros am leoedd. Dyma'r ffioedd ar hyn o bryd.
- Tymhorau'r Ysgol £6.50 - 3.15 - 5.15 Bydd y trydydd plentyn yn cael ei warchod yn ddi|Ffioedd
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dâl.

Y CWRICWLWM
Mae Ysgol Gynradd Llanfairpwll yn darparu Cwricwlwm diddorol, ysgogol a heriol sydd wedi'i gynllunio i ddarparu ar gyfer holl
anghenion y disgyblion, waeth beth fo'u gallu. Mae'r ysgol yn dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol, ond mae hefyd yn ategu hyn gyda
gweithgareddau sy'n ymgysylltu ac yn datblygu meddyliau ifanc, gan eu hannog i arloesi a mynegi eu hunain. Mae'r ysgol yn
defnyddio dull dysgu / thematig cysylltiedig lle mai'r athroniaeth yw ysbrydoli plant, annog annibyniaeth a datblygu eu chwilfrydedd
naturiol. Rhoddir pwyslais mawr ar ymgorffori eu sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a TGCh mewn cyd-destun datrys problemau
trawsgwricwlaidd. Mae ein system dracio yn galluogi'r plant i gael gwaith sy'n cyfateb i'w gallu, felly mae'n cefnogi'r rhai sydd
angen cymorth ychwanegol, ac yn ymestyn y rhai sy'n fwy abl a dawnus.
Mae gennym ddisgwyliadau uchel ar gyfer ein disgyblion a'n nod yw rhoi iddynt y brwdfrydedd a'r sgiliau i'w hysbrydoli gan
ddysgu.
Trwy gynllunio trawsgwricwlaidd ac integredig, mae ein gwersi yn cyffroi ac yn ysgogi'r plant, ac yn cael eu cyfoethogi gan
ymwelwyr allanol ac ymweliadau addysgol.
Mae gan bob pwnc cwricwlaidd ei le fel rhan o gynlluniau trawsgwricwlaidd.
Bydd rhieni yn derbyn amlinelliad o waith y tymor fel y gallant fod yn ymwybodol o'r hyn y mae eu plentyn yn ei ddysgu yn yr
ystafell ddosbarth. Bydd yr holl wybodaeth a diweddariadau perthnasol ar gael ar y wefan. Mae asesu ac olrhain yn rhan annatod
o brofiad dysgu plentyn a gosodir targedau priodol ochr yn ochr â gwaith disgyblion fel bod pob plentyn yn ymwybodol o'r cam
nesaf.

DATBLYGU PLANT AC ADDYSG RHYW A PHERTHNASEDD
Yn dilyn gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol mewn Gwyddoniaeth, mae Addysg Rhyw wedi'i hintegreiddio o fewn
gwaith pwnc. Mae pwnc Addysg Rhyw yn cael ei addysgu gyda sensitifrwydd. Nid yw'n bwnc ar wahân ond wedi'i
integreiddio i'r ddarpariaeth addysg bersonol, gymdeithasol ac iechyd. Mae'n galw am fod yn agored yn yr ystafell

ddosbarth ac atebion gonest i gwestiynau wrth iddynt godi o wersi unigol yn hytrach na gwersi unigol sy'n cael eu
neilltuo i'r pwnc gyda'r dosbarth cyfan. Dylai pwysigrwydd bywyd teuluol a pherthnasau cariadus a gofalgar yn y cyddestun hwnnw fod yn nodwedd ganolog o'r agwedd hon ar y Cwricwlwm. Dysgir dosbarth Addysg Rhyw pwrpasol yn
nhymor yr haf Blwyddyn Chwech.

Os oes unrhyw riant yn pryderu am yr agwedd hon ar y cwricwlwm, yna mae croeso i chi ei drafod gyda'r Pennaeth.
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Mae gan bob rhiant yr hawl i dynnu eu plant allan o'r dosbarthiadau hyn.

ADDYSG GORFFOROL

Yn Ysgol Gynradd Llanfair Pwllgwyngyll, gwelwn Addysg Gorfforol fel rhan

o'r cwricwlwm sy'n hanfodol i les y plant. Mae gwersi Addysg Gorfforol
wedi'u hintegreiddio i'r cwricwlwm wythnosol ac anogir y plant i ddefnyddio

eu cyrff yn effeithiol trwy annog ymwybyddiaeth ofodol, cydbwysedd,
rheolaeth, cydlynu a datblygu eu sgiliau motor mawr a bach. Gallant archwilio
a datblygu'r medrau corfforol sy'n hanfodol i gymryd rhan mewn amrywiaeth

o wahanol weithgareddau. Mae cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch chwaraeon
uniongyrchol yn yr ysgol ac ar ôl ysgol yn bodoli drwy’r ysgol bron iawn.

Lle bynnag y bo modd, waeth beth fo'r tywydd, mae'r disgyblion yn cymryd

rhan mewn gweithgareddau awyr agored fel rhan o'r cwricwlwm Addysg

Gorfforol, ar safle'r ysgol a thu hwnt. Mae'r gweithgareddau awyr agored
hyn yn darparu cyfleoedd i gynyddu ymwybyddiaeth o'r amgylchedd naturiol

a deall pwysigrwydd materion fel cadwraeth a datblygu cynaliadwy. Amlygir

pwysigrwydd yr awyr agored yn nheithiau preswyl yr ysgol. Ym mlwyddyn 3
bydd cyfle i fynd i Blas Menai, ym Mlwyddyn 4 Glanllyn ac ym Mlwyddyn
5, Llangrannog.

Mae disgyblion o Flwyddyn Tri ymlaen yn cymryd rhan mewn gemau
chwaraeon rhyng-ysgol gyda'r consortiwm lleol mewn pêl-droed, pêl rwyd a

hoci, ac mae gan Flwyddyn dau ymlaen wersi nofio yng Nghanolfan

Hamdden Llangefni. Mae yna hefyd ddosbarthiadau Medrusrwydd
Beicio sydd ar gael i blant hŷn sy'n hyrwyddo beicwyr diogel sy'n
ymwybodol o'r amgylchedd o'u cwmpas.
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Y CYFNOD SYLFAEN

Mae'n rhan o ethos Llanfair Pwll i gynnig dull cyfannol o
ddysgu sy'n canolbwyntio ar y plentyn ac wedi'i gynllunio i

annog pob unigolyn i gyrraedd ei lawn botensial. Ein nod yw

rhoi gweithgareddau i blant a fydd yn eu galluogi i ddod yn
ddysgwyr hyderus ac annibynnol.

Rhennir y Cyfnod Sylfaen yn grwpiau blwyddyn Meithrin,
Derbyn ac blynyddoedd 1 a 2 ac mae gan bob blwyddyn

fynediad i ardaloedd awyr agored chwaethus. Mae hyn yn

galluogi plant i symud o gwmpas yr adnoddau cyfoethog a'r
ardaloedd darpariaeth barhaus, tra'n cael eu haddysgu mewn
grwpiau bach ac i ddysgu trwy chwarae.

Rydym yn gweithredu dull sy'n seiliedig ar themau ar gyfer
addysgu a dysgu ledled yr ysgol, lle mae plant yn cael cyfle i

gymryd rhan mewn profiadau ymarferol perthnasol mewn

amgylchedd dysgu ysgogol. Trwy gynllunio gofalus rydym yn

sicrhau bod plant yn cael mynediad at gwricwlwm eang,

cytbwys a gwahaniaethol sy'n rhoi cyfle iddynt ddatblygu eu
sgiliau ar draws y gwahanol feysydd dysgu. Mae'r rhain ar
hyn o bryd:

• Datblygiad Bersonol a Chymdeithasol
• Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
• Datblygiad Mathemategol
• Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd
• Datblygiad Creadigol
• Datblygiad Corfforol

Hyrwyddir ethos cadarnhaol tuag at ddysgu drwy'r ysgol ac
mae datblygiad personol a chymdeithasol wrth wraidd y
cwricwlwm, gan dreiddio drwy'r holl feysydd dysgu eraill.

Rydym yn annog agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu ac yn
ymdrechu i ddarparu cwricwlwm i'r plant a fydd yn rhoi'r
sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddod yn ddysgwyr gydol
oes.
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CYFNOD ALLWEDDOL 2

Fel y Cyfnod Sylfaen, mae'r dosbarthiadau yng Nghyfnod Allweddol 2, fel arfer, yn cael eu trefnu mewn tri dosbarth ym
mlynyddoedd 3 a 4 a thri ym mlwyddyn 5 a 6. Mae pob dosbarth yn cael ei addysgu gan athro dosbarth penodedig.
Mae disgyblion CA2 yn dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar hyn o bryd, gan astudio pob un o'r meysydd pwnc hyn:

• Cymraeg
• Saesneg

• Hanes
• Addysg Grefyddol

• Technoleg Gwybodaeth
• Daearyddaieth

• Addysg Gorfforol
• Dylunio a Thechnoleg

• Rhifedd
• Gwyddoniaeth

• Cerddoriaeth
• Celf

Mae'r pwyslais ar ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r teimladau a fydd yn paratoi'r plant ar gyfer dysgu gydol oes.

Dysgir sgiliau penodol trwy gymhwysiad trawsgwricwlaidd ond lle bo'n briodol, dysgir sgiliau pwnc ar wahân hefyd.

Mae'r Cwricwlwm Cenedlaethol yn cael ei adolygu'n genedlaethol ar hyn o bryd mewn ymateb i'r cynigion ymchwil a

geir yn y ddogfen ‘Dyfodol Llwyddiannus ’. Yn unol â'r disgwyliadau newydd hyn, mae'r ysgol wedi mabwysiadu
egwyddorion craidd yr adroddiad ac ar hyn o bryd mae'n datblygu dulliau mwy creadigol ac arloesol o addysgu a
dysgu.

CLYBIAU
Pêl Droed
Mae'r ysgol yn chwarae gemau cyfeillgar yn erbyn ysgolion lleol ac
yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Cwpan y Sir. Cynhelir clwb
pêl-droed ar ôl ‘rysgol bob pythefnos.
Pêl Rwyd
Mae'r ysgol wedi ymuno â Chymdeithas Pêl-rwyd Cymru a
chyngrair pêl-rwyd yr Ynys (drwy'r Urdd). Cynhelir clwb pêl-rwyd
ar ol ysgol bob wythnos.
Nofio
I'r bechgyn a'r genethod ym mlynyddoedd 2 - 4. Llogir bws i
gludo'r plant i bwll nofio Bangor bob bore dydd Mercher. Anogir
hwy i ymgeisio am wobrau a bathodynau goroesiad personol.
Athletau
Cynhelir y rhain yn ystod tymor yr haf. Trefnir cyfarfodydd athletau
yn yr Ysgol e.e. mabolgampau rhynglysoedd i'r Babanod a'r Iau.
Rygbi
Mae'r |ysgol
20 yn cynnig hyfforddiant rygbi yn ystod tymhorau'r gaeaf
a chwareir gemau cyfeillgar.

GWAITH CARTREF
Anogir gwaith cartref ar gyfer yr holl ddisgyblion
gan nad yw'r dysgu wedi'i gyfyngu i safle'r ysgol.
Gall hyn gynnwys dysgu synau / geiriau newydd a
darllen gyda rhieni. Mae'r pwyslais ar ddatblygu
sgiliau a fydd yn paratoi'r plant ar gyfer dysgu
gydol oes. Wrth i'r plant symud ymlaen drwy'r
ysgol, gofynnir i blant hŷn ddysgu wneud
amrywiaeth o dasgau a all gynnwys sillafu, darllen
gyda rhieni, i barhau ac ymarfer gwaith mathemateg
ac i ddilyn gwaith prosiect trwy ymchwil
annibynnol.

SUT Y BYDD YR YSGOL YN ADRODD AR GYNNYDD

Wrth gyrraedd Llanfair Pwll, yn y dosbarth Derbyn, bydd eich plentyn yn cael ei asesu, trwy arsylwi, er mwyn darparu asesiad
sylfaen statudol. Caiff cynnydd pob plentyn ei fonitro a'i olrhain i sicrhau eu bod yn cael y lefel briodol o her. Mae'r targedau a
osodir yn galluogi disgyblion i wybod eu cryfderau a'u gwendidau eu hunain ac i wybod pa gamau sydd angen eu cymryd i symud
ymlaen ymhellach. Cedwir cofnodion unigol o gyraeddiadau a thargedau a osodir, fel y gellir ymestyn disgyblion sy'n gwneud
cynnydd da ymhellach ac y gellir rhoi mwy o gymorth i'r rhai sy'n cael anawsterau. O Flwyddyn 2 ymlaen, bydd eich plentyn yn
cael ei brofi'n flynyddol (hanner ffordd drwy Dymor yr Haf) a chaiff y canlyniadau ar gyfer Blynyddoedd 2 a 6 eu hadrodd yn
genedlaethol, a gellir eu gweld ar-lein yn mylocalschool.wales.gov.uk.
Dros y pum mlynedd diwethaf, mae canlyniadau'r ysgol ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 wedi bod yn llawer
uwch na'r cyfartaledd lleol a chenedlaethol ym mhynciau craidd Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth (Personol a Chymdeithasol
yn y Cyfnod Sylfaen). Yn ogystal, caiff disgyblion o Flwyddyn 2 i 6 eu profi'n flynyddol mewn Rhifedd, Rhesymu Rhifyddol a
Darllen. Rhennir canlyniadau'r profion hyn â rhieni mewn ffordd sy'n cymharu perfformiad eu plentyn ag eraill yn genedlaethol.

YMGYSYLLTU Â RHIENI

Mae'r ysgol yn gwerthfawrogi ei pherthynas ardderchog gyda rhieni. Byddwn yn gofyn i chi arwyddo cytundeb Ysgol Cartref,
sef sylfaen y profiad cydweithredol a ddarperir rhyngoch chi a’r Ysgol. Mae croeso i chi bob amser drafod unrhyw fater sy'n
effeithio ar les neu gynnydd eich plentyn. Rydym yn falch o'n polisi drws agored, ond byddem yn gofyn i chi wneud apwyntiad
rhag ofn i chi gael eich siomi gyda diffyg argaeloedd.
Rydym yn cynnal dwy brif noson rieni yn ystod y flwyddyn academaidd lle rhoddir cyfle i rieni weld gwaith eu plentyn a thrafod
cynnydd gyda'r athro dosbarth. Cynhelir y cyntaf ym mis Hydref a'r ail, yn nhymor y Gwanwyn. Anfonir adroddiad ysgrifenedig
llawn a manwl adref tua diwedd tymor yr haf. Yn nhymor yr Haf gwahoddir rhieni i ddiwrnod agored. Trefnir cynadleddau unigol
drwy gydol y flwyddyn ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol. Fel bob amser, os oes gennych unrhyw bryderon,
cysylltwch ag athro eich plentyn a byddant yn falch o helpu.

21 |

IECHYD A DIOGELWCH

Mae iechyd, diogelwch a lles pob unigolyn sydd naill ai yn weithiwr
neu’n ddisgybl yn Ysgol Llanfairpwll o bwysigrwydd sylfaenol.

Rydym yn anelu i ddarparu amgylchedd gweithiol diogel a dymunol i

bawb. Mae’r corff llywodraethol a’r AALl yn gyfrifol am sicrhau

iechyd a diogelwch disgyblion ac aelodau staff. Rhaid i bob

ymwelydd ymweld â’r dderbynfa wrth gyrraedd yr ysgol. Mae pob
drws allanol yn cael eu cloi yn ystod amser gwersi - ond yn
caniatáu llwybr sydyn petai tân. Mae trefn mewn lle i sicrhau bod
yr holl ddisgyblion yn ddiogel yn ystod y dydd. Megis : Ymarfer tan
yn cael ei gario allan yn rheolaidd. Asesiad risg cyfredol Mae holl

offer trydanol yn cael ei brofi yn dymhorol Mae dŵr yr ysgol yn
cael ei brofi o ran ansawdd yn rheolaidd. Mae cymhareb dda o
oedolion i blant yn ystod amser chwarae. Mae ymarferwyr cymorth
cyntaf ehangach ar ddylestwydd bob amser chwarae.

TREFN DIOGELWCH.

Rydym yn ymdrechu i wneud yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Mae

giatiau'r ysgol yn cael eu cloi am 9:00, ac o hynny ymlaen yr unig

fynedfa yw prif fynedfa'r ysgol. Bydd rhaid i bob ymwelydd fynd
drwy'r brif fynedfa, lle y byddwn yn eu hebrwng i’w cyrchfan.

MEDDYGINIAETH
Dim ond gyda chaniatâd ysgrifenedig y meddyg teuluol y gwnaiff yr
athro roddi meddygaeth o unrhyw fath i blentyn, a hynny ond ar ôl
ymgynghoriad â’r Prifathro. Dim ond meddyginiaethau ar gyfer salwch
‘tymor-hir’ fydd yn cael eu ystyried - ac ar gyfer meddyginiaethau
tymor-byr, bydd rhaid i rieni wneud trefniadau i roi’r meddyginiaethau
i’r plentyn. Nid yw’r plant i ddod ag unrhyw fath o feddygaeth
(tabledi, ffisig, a.y.b.) i’r ysgol.

DAMWEINIAU

Bydd yr athrawon yn delio â damweiniau bychain. Os digwyddir
damwain ddifrifol, cysylltir â’r rhieni yn ddi-oed. Mae’n bwysig felly bod
gan yr ysgol rif ffôn pob rhiant fel y gallwn ei ddefnyddio mewn
argyfwng. Mae’r ysgol wedi mabwysiadu slip cofnodi Cymorth Cyntaf.
Bydd hwn yn cael ei anfon adref gyda’ch plentyn pe bai Cymorth
Cyntaf wedi ei roi. Mae’n bwysig hefyd eich bod yn rhoi gwybod yn
ddi-oed i’r ysgol os byddwch yn newid eich cyfeiriad neu rif ffôn.

| 22

AMDDIFFYN PLANT
Mae Ysgol Llanfair Pwll yn blaenoriaethu amddiffyn a lles holl ddisgyblion yr ysgol. Yn ein hysgol ni, mae
gan y Pennaeth Cynorthwyol gyfrifoldeb cyffredinol dros faterion amddiffyn plant (y Person Diogelu
Dynodedig) ac mae'n gweithredu fel ffynhonnell cyngor a chefnogaeth i staff eraill yr ysgol.
Mae’r Pennaeth yn gweithredu fel Person Diogleu Dynodedig yn ogystal.
Mae gan ein hysgol lywodraethwr amddiffyn plant enwebedig, sy'n gorfod sicrhau bod
gan yr ysgol Bolisi Amddiffyn Plant yn ei le sy'n gyson â Gweithdrefnau Amddiffyn
Plant Cymru Gyfan
Os byddwn yn derbyn gwybodaeth am blentyn sy'n awgrymu ei fod wedi
cael ei gam-drin neu mewn perygl o gael ei gam-drin, mae gennym
ddyletswydd i gyfeirio'r pryderon hyn i'r adran gwasanaethau
cymdeithasol neu'r heddlu yn ddi-oed. Nid oes gennym
ddisgresiwn yn y mater hwn. Ein pryder cyntaf fel
ysgol yw lles eich plentyn a lle mae gennym
bryderon cyffredinol, bydd y rhain yn cael eu
codi gyda chi a byddem am weithio gyda

ANGHENION YCHWANEGOL

chi i unioni'r sefyllfa. Fodd bynnag,
efallai y bydd pryderon, fel y
rhestrir uchod, lle bydd yn

mor fuan ag y medrwn. Mae’r Côd Ymarfer yn caniatau monitro agos o’r ddarpariaeth hon; gall

asiantaethau eraill
i

gysylltu â
chi.

Mae gan Ysgol Llanfairpwll drefniadau ar gyfer adnabod a darparu ar gyfer anghenion
dysgu ychwanegol disgyblion unigol. Y mae’n rhan o’n polisi i asesu anghenion ein disgyblion

rhaid i ni siarad ag
cyn

Mae pob plentyn yn wahanol. Mae pob plentyn yn datblygu ar raddfa wahanol...

hyn fod ar ffurf cefnogaeth oddi mewn i’r dosbarth, trwy atal disgyblion o’r gwersi arferol i dderbyn

ni

cymorth neu trwy symleiddio’r cwricwlwm er mwyn hyrwyddo’r astudiaethau sylfaenol.
Yn ystod holl gamau’r broses o ddarparu ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol unrhyw ddisgybl, ‘rydym yn
ceisio gweithio mewn cysylltiad clos â’r rhieni, gan bwysleisio pwysigrwydd perthynas gydweithredol iach rhwng yr
ysgol a’r cartref.

Mae gan yr ysgol Bolisi Cyfle Cyfartal i’r holl ddisgyblion.

DISGYBLION GYDAG ANABLEDDAU

Mae Ysgol Llanfairpwll yn anelu i fod yn ysgol gynwysedig. Rydym yn sicrhau nad oes rhwystrau allai amharu ar ddysgu a

chyfranogiad a allai amharu neu eithrio unigolyn neu grwp o ddisgyblion. Golyga hyn fod cyfle cyfartal yn realiti i bob disgybl,
yn cynnwys disgyblion ag anableddau. Fe sicrhawn fod disgyblion ac anghenion yn cael yr un cyfleoedd a disgyblion eraill i
elwa o’r addysg a gaiff ei ddarparu yn Ysgol Llanfairpwll.

Mae manylion ein Cynllun Hygyrchedd yn nodi’r newidiadau allai fod yn ofynnol i’w gwneud i’r adeilad, neu agweddau eraill
o’r ysgol, fel ein bod yn cyflawni gofynion cyfreithiol, i symud rhwystrau er mwyn sicrhau cynhwysiad disgyblion ac aelodau
o’r staff sydd ag anableddau.

PLANT MEWN GOFAL

Miss Mari-Ann Evans yw'r athrawes sy'n benodol gyfrifol am hyrwyddo cyflawniad plant sy'n derbyn gofal mewn addysg.
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RHEOLAU YSGOL:

Rydym yn gofyn i chi ein cynorthwyo gyda rhain: Dilyn cyfarwyddiadau. Bod yn garedig a moesgar tuag at eraill. Rhoi
eich llaw i fyny cyn siarad. Cadw’r dosbarth yn daclus. Gwneud eich gorau bob amser. Cerdded o fewn adeilad yr

ysgol. Bydd y plant sydd yn dilyn y rheolau yma yn cael eu canmol gan yr athro/athrawes. Bydd yr un rheolau’n
weithredol allan ar yr iard ac yn y neuadd ginio. Bydd plant a fydd yn camymddwyn yn cael:
Cam 1 - Rhybudd ar lafar.

Cam 2 - Nodi eu henwau yn llyfr cofnod yr athro dosbarth.
Cam 3 - Colli amser chwarae / colli sêr.

Cam 4 - Nodi eu henwau yn llyfr cofnod yr athro dosbarth. Os yn camymddwyn eto:
Cam 5 - Cysylltu’n anffurfiol gyda’r rhieni.

Cam 6 - Babanod -Cydlynydd Adran y Babanod (Mrs Gwenan Evans) Adran Iau - Cydlynydd yr Adran Iau (Mrs
Ffion Saynor)

Cam 7 - Cyfeirio i’r Pennaeth Cynorthwyol. Nodi eu henwau yn llyfr cofnod y Pennaeth Cynorthwyol.
Cam 8 - Cael eu gyrru at y Pennaeth.

Cam 9 - Rhieni’n cael eu galw i mewn.

Cam 10 - Gwahardd o’r ysgol – dros dro / yn barhaol. Gofynnwn i bob rhiant arwyddo contract yn mynegi eu bod yn
cefnogi polisi disgyblaeth yr ysgol.

DISGYBLAETH

Os ydym am gynnal awyrgylch ddysgu briodol yn yr ysgol, mae’n hanfodol cael disgyblaeth dda. Mae’r ysgol
yn dibynnu ar gefnogaeth rhieni yn y mater hwn.
Mae gennym reolau yn yr ysgol ac mae’n rhaid eu dilyn. Mae’r rheolau yma yn sicrhau nad oes unrhyw
blentyn yn cael cam ymddwyn nac amharu ar gyfle y mwyafrif o blant eraill i’w hawl i gael addysg.

Rhoddir pob plentyn yng ngofal athro arbennig, ond ceisia’r staff

cyfan ymwneud â lles yr holl ddisgyblion. Gweithredir cyfundrefn

tai o fewn yr ysgol i ysgogi ac i ddisgyblu’r plant. Mae pedwar
ty i’r gyfundrefn fel a ganlyn - Mae’r ysgol hon yn annog plant
i fod yn hunan-ddisgybledig ac i barchu eraill. Gwyddom y
cawn gefnogaeth rhieni yn hyn o beth.
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Braint

Coch

Gwyngyll

Gwyrdd

Menai

Melyn

Tysilio

Glas

GWRTH-FWLIO

NODAU AC AMCANION

hollbwysig i bawb sy'n ymwneud ag Ysgol Gynradd Llanfairpwll.

nad yw bwlio yn dderbyniol.

Mae bwlio yn fater sy'n uchel ar yr agenda i ni i gyd: Llywodraeth

Codi ymwybyddiaeth o fwlio a'i effeithiau ar iechyd a lles

Cymru, y Cyngor, rhieni, gofalwyr, staff ysgol a phlant a phobl

emosiynol plant a phobl ifanc, cyfleoedd bywyd a chyflawniad

ifanc. Pan fydd plentyn neu berson ifanc yn cael ei fwlio gall yr

Sefydlu dull cyson, cydlynol o fynd i'r afael â bwlio.

effeithiau fod yn bellgyrhaeddol ac yn amhosibl eu mesur.

Amlygu amodau lle mae bwlio yn debygol o ddigwydd.

Mae sicrhau diogelwch a lles ein holl blant a phobl ifanc yn

Helpu i greu a chefnogi diwylliant o ofal ac ystyriaeth i eraill lle

Herio ac atal achosion o fwlio ar ffurfiau perthynol. Mae hyn
Mae ein polisi gwrth-fwlio yn ein hatgoffa i gyd bod bwlio yn

yn cynnwys plant a phobl ifanc yn bwlio ei gilydd, oedolion yn

ffactor cymdeithasol endemig, fel bod angen i ni i gyd fod yn

bwlio plant a phobl ifanc a phlant a phobl ifanc yn bwlio

wyliadwrus ac yn rhagweithiol wrth sicrhau ei fod yn cael yr

oedolion.

effaith leiaf bosibl ar ein plant a'n pobl ifanc. Ni all unrhyw ysgol

Sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o'r polisi hwn ac yn

na lleoliad honni nad yw bwlio byth yn digwydd. Bydd ein polisïau

gallu nodi eu rolau mewn perthynas ag ef.

yn helpu i gefnogi'r rhai sy'n delio â'r mater yn ddyddiol.

Cydnabod bod yr Ysgol a phawb sy'n gweithredu ar ei rhan yn

Trwy gymryd agwedd ragweithiol a mynd i'r afael â bwlio yn

ystyried bod bwlio yn annerbyniol ac yn ymrwymedig i ddelio

effeithiol, gallwn leihau'r achosion a'r effaith hirdymor, yn ôl ein

ag ef.

hymatebion, i'r troseddwr ’a'r‘ dioddefwr ’.
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CANLYNIADAU

Mae’r canlyniadau isod yn rhoi darlun i chi o berffomiad yr ysgol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r canlyniadau
yn anwadol fel y gallwch weld yn glir, ac mae hyn yn adlewyrchiad teg o berfformiad y disgyblion y llynedd. Beth
sydd yn bwysig wrth gwrs, ac nad yw wedi ei grynhoi isod yw’r cynydd mae disgyblion yn ei wneud yn yr ysgol
Rydym o’r farn, ac mae Estyn yn cytuno, bod y cynnydd y gwna digyblion yn yr ysgol yn ragorol.
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MYNEDIAD AT WYBODAETH
Mae'r ysgol yn cadw cofnodion ar bob plentyn unigol. Mae'r rhain yn darparu proffil personol ac academaidd wrth i gynnydd gael ei
wneud trwy gydol y flwyddyn. Mae'r cofnodion ar gael i rieni eu harchwilio yn yr ysgol a gellir gwneud copïau i fynd â hwy, os bydd
angen. Mae'n rhwymedigaeth statudol y dylai cofnodion disgyblion fod ar gael o fewn 15 diwrnod, ond fel arfer mae'n bosibl trefnu
iddynt gael eu gweld yn gyflymach na hyn. Dylai rhieni sy'n dymuno archwilio dogfennau sy'n ymwneud â chwricwlwm yr ysgol
gysylltu â'r Pennaeth gan fod yr holl wybodaeth ar gael i'w gweld. Mae llawer o'r polisïau mwyaf arwyddocaol ar gael i'w gweld ar
ein gwefan. Noder y gall fod cost am geisiadau am wybodaeth i gynnwys amser llungopïo a gweinyddu.

AROLWG ESTYN

Nododd AROLYGIAD ESTYN ym mis Mehefin 2018 bod yr ysgol yn Ragorol ymhob Agwedd
Yn ol crynodeb o arfarniad Estyn, Mae Ysgol Llanfairpwllgwyngyll yn gymuned hynod ofalgar a llwyddiannus lle
mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn cyflawni’n dda iawn ac yn gwneud cynnydd ardderchog. Mae’r pennaeth a’r
tîm rheoli yn rhannu eu gweledigaeth am ysgol
weithgar a hapus gyda’r llywodraethwyr, sy’n
cyflawni eu rôl yn hynod effeithiol. Nodwedd ragorol
o waith yr ysgol yw’r ffordd y mae’r disgyblion yn
defnyddio’r Gymraeg yn gwbl naturiol a digymell
mewn gwahanol gyd-destunau wrth weithio ac yn
ystod amseroedd egwyl. Mae medrau llythrennedd,
rhifedd a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu
(TGCh) y disgyblion yn hynod gadarn, ac maent yn
eu defnyddio’n hyderus ac effeithiol iawn mewn
amrywiol gyd-destunau ar draws y cwricwlwm.
Mae’r athrawon a’r staff yn cynllunio’n drwyadl ac
yn hynod effeithiol. Mae’r cynllunio ar gyfer datblygu
annibyniaeth disgyblion yn arloesol a llwyddiannus
iawn. O ganlyniad, mae bron pob un o’r disgyblion
yn ddysgwyr annibynnol hyderus. Mae’r ysgol yn
rhoi sylw arbennig i ddatblygu’r plentyn cyflawn,
gan ddathlu llwyddiannau unigolion a datblygu hyder
pob un i gyflawni hyd eithaf ei allu. Mae’r adroddiad
llawn yma https://bit.ly/2LiYXdW
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2019/20 DYDDIADAU TYMOR

Bydd dydd Llun 2 Medi a Dydd Mawrth 3ydd Medi 2019 a Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020 yn ddiwrnodau

HMS dynodedig ar gyfer yr holl Ysgolion a Gynhelir gan yr AALl. Bydd y tri diwrnod HMS arall i'w cymryd, yn ôl
disgresiwn pob ysgol unigol.

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Gwener 8fed Mai 2020 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.
Dyddiadau arwyddocaol:

Nadolig: Mer 25 Rhagfyr 2019

Dydd Gwener y Groglith: 10 Ebrill 2020
Dydd Llun Pasg: 13 Ebrill 2020

Gwyl Banc Mai: Dydd Gwener 8fed Mai 2020 a Dydd Llun 25 Mai 2020

TYMOR

Hydref 2019
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DECHRAU

Dydd Llun 2
Medi 2019

HANNER TYMOR

Dydd Llun
28 Hydref
2019

Dydd
Gwener 1
Tachwedd
2019

Gwanwyn

Dydd Llun 6
Ionawr 2019

Dydd
Dydd Llun
Gwener
Chwefror 17
21ain
2020
Chwefror201
9

Haf 2020

Dydd Llun
20fed Ebrill
2020

Dydd Llun
25 Mai 2020

Dydd
Gwener 29
Mai 2020

DIWEDD

NIFER O
DDYDDIAU
YSGOL

Dydd
Gwener 20
Ragfyr 2019

75

Dydd
Gwener 3
Ebril 2020

60

Dydd
Gwener 17
Gorﬀennaf
2020

60

Cyfanswm

195

Y CORFF LLYWODRAETHU
Mae rôl y Corff Llywodraethol wedi'i sefydlu yn y
gyfraith ac mae'n rhoi dyletswydd a chyfrifoldebau
statudol eang i Lywodraethwyr, gan gynnwys gofynion
allweddol i hyrwyddo safonau uchel o gyflawniad
addysgol. Er mai'r Pennaeth, Mr Gwyn Pleming sy'n
gyfrifol am reolaeth weithredol yr ysgol o ddydd i ddydd,
mae'n atebol i'r Corff Llywodraethol am ymarweddiad yr
ysgol.
Nod y Corff Llywodraethol felly yw gweithio mewn
partneriaeth agos â'r Pennaeth a'r staff i ddarparu'r
addysg orau bosibl i ddisgyblion yr ysgol. Mae gan y
Corff Llywodraethol rôl strategol o osod y fframwaith ar
gyfer rhedeg yr ysgol; gosod nodau, amcanion a
pholisïau'r ysgol; hefyd gosod targedau a monitro ac
adolygu cynnydd; gweithredu fel “ffrind beirniadol”; a
monitro gwariant cyllideb yr ysgol. Rhaid i'r
Llywodraethwyr hefyd fod yn atebol. Mae'r Adroddiad
hwn i rieni yn ffordd bwysig o gyflawni'r atebolrwydd
hwnnw.
Fel rheol, nid oes unrhyw Lywodraethwr yn gweithredu
fel unigolyn. Felly, mae'r holl benderfyniadau yn cael eu
gwneud gan y Llywodraethwyr ar y cyd, neu fel arall
gan Bwyllgorau lle mae swyddogaethau neu bwerau
penodol wedi'u dirprwyo iddynt.
Mae'r Llywodraethwyr yn gweithredu system o isbwyllgorau sydd â chylchoedd gwaith a Chylch Gorchwyl
y cytunwyd arnynt ac yn ceisio adrodd yn ôl bob tymor
i'r Corff Llywodraethol llawn. Mae pob is-bwyllgor yn
rheoli, cefnogi a goruchwylio gwahanol feysydd ym
mywyd yr ysgol, gan gynnwys Cyllid; Cwricwlwm a
Safonau; Adeiladau a Iechyd a Diogelwch; Staffio a
Phersonél; a Lles a Diogelu. Yn ogystal, sefydlir
gweithgorau yn ôl yr angen i edrych ar faterion penodol
a gwneud argymhellion yn ôl i'r Corff Llywodraethol
llawn. Dros y flwyddyn ddiwethaf penodwyd dau
Llywodraethwr newydd, felly mae rolau a chyfrifoldebau
unigol yn dal i gael eu datblygu a'u hadolygu.

29 |

RHESTR LLYWODRAETHWYR 2019 - 2020
DYDDIAD
APWYNTWYD

ENW

CYMUNEDOL

RHIENI
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DIWEDD APWYNTIAD

Bethan Scott

2018

2022

Hanna Huws

2017

2021

Stephen Edwards

2017

2021

Gwawr Bell

2017

2021

Bethan Thomas

2018

2022

Aled Evans

2019

2023

Rhiannon Prys

2019

2023

Manon Jones

2018

2022

Dyfed Jones

2017

2021

Ruth Jones

2016

2020

Alun Mummery

2017

2021

Richard Edwards

2017

2021

Liz Lewis

2016

2020

Gareth Jones

2018

2022

Gwenan Evans

2019

2023

Mari-Ann Evans

2017

2021

Sian Jones

2015

2019

Gwyn Pleming

2013

-

TREFN CWYNION
Mae’r Awdurdod Addysg Leol, yn unol â gofynion yr Ysgrifennydd Gwladol, dan Adran 23 o
Ddeddf Diwygio Addysg 1988, wedi sefydlu trefn i ystyried cwynion am y modd y mae Cyrff
Llywodraethu’r ysgolion a'r Awdurdod Addysg yn gweithredu mewn perthynas â chwricwlwm ysgol
a materion eraill cysylltiedig. Mae'r drefn hon wedi ei hamlinellu mewn dogfen bwrpasol yn y
Gymraeg a'r Saesneg sydd ar gael yn yr ysgol. Darperir copi'n rhad ac am ddim, yn ôl y gofyn, i
unrhyw rieni sy'n dymuno gwneud cwyn dan y trefniadau hyn, a gall yr Awdurdod ddarparu copi
mewn iaith heblaw'r Gymraeg a'r Saesneg os bydd hynny'n angenrheidiol. Pwysleisir,fodd bynnag,
y gellir ymdrin â llawer o gwynion yn gyflym ac effeithiol drwy ystyriaeth anffurfiol yn seiliedig ar
drafodaethau gyda'r Prifathro. Hwn yw'r cam rhesymol cyntaf, a bydd y Corff Llywodraethu'n
disgwyl bod y cam yma wedi ei gyflawni cyn cyflwyno'r gwyn yn ffurfiol mewn achosion eithriadol.
Dylid cysylltu â'r ysgol i wneud apwyntiad i drafod unrhyw gwyn gyda'r Prifathro.
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