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STAFF YR YSGOL 
 

PENNAETH 
                          Mr Gethin H. Jones B.A. (Anrh) M.A. (Rhag) 

 

ATHRAWON 
Mrs. Elinor Wyn Ellis B.Add 

Mrs. Clare Roberts B.Add. 

Miss Lucy Edwards B.A. 

Mrs. Rhian E. Jones B.Add. 

 

GWEINYDDES FEITHRIN 
Mrs Delyth Potts 

 

CYNORTHWY-YDD DOSBARTH A 

CHYFNOD SYLFAEN 
Mrs. Delyth Potts  

Mr Guto Jones 

Mrs Iona Wyn Jones 

Mr. Sam Pritchard  

 

YSGRIFENYDDES 
Mrs. Iona Wyn Hall 

 

COGYDDES 
Mrs. Christine Swift 

 

GOFALWRAIG 
Mrs. Christine Swift 

 

Clwb Brecwast a Chlwb ar ôl Ysgol 
                             Mrs. Iona Wyn Jones a Ms Krisite Ball 

                             Ms Kristie Ball a Mr Guto Jones 
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LLYWODRAETHWYR YR YSGOL 

 

Mr. John Piper       

1, Bryn Ibod, Waen, Llanelwy                       Cadeirydd / Rhiant Lywodraethwr 

          

Mrs. Gwenan Williams      

Hartley Farm, Pen y Cefn, Caerwys                           Rhiant Lywodraethwr 

 

Mrs. Clare Roberts      Cynrychiolydd Staff 

Ysgol Tremeirchion 

 

 

Gwag        Cymuned 

 

Mr Andrew Jones         Cyngor Cymuned 

 

Mrs Elliw Jones              Rhiant Lywodraethwr 

Mynydd Mostyn, Berthengam 

 

Parch Colin Mansley     Apwyntiad gan yr Eglwys 

Y Ficerdy, Trefnant 

 

Mrs. Cathrin Roberts     Apwyntiad gan yr Eglwys 

Pen Isa’r Waen, Tremeirchion 

 

Mr. Elfed Morris   Is-Gadeirydd / AALl 

Argoed, Tremeirchion 

 

Gwag/Vacant                   AALl 

 

   

Mr. Gethin H. Jones     Pennaeth 

        Ysgol Tremeirchion 

CLERC 
 

Mrs. Llywela Barry                                                Clerc 
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GWYBODAETH AM YR YSGOL 

 

CYFEIRIAD:    Ysgol Tremeirchion 

      Tremeirchion 

      Llanelwy 

      Sir Ddinbych   

LL17 0UN 

 

RHIF FFÔN & FFACS:   01745  710328 

E-bost:             ysgol. tremeirchion@sirddinbych.gov.uk 

Gwefan:                                      ysgoltremeirchion.cymru    

  

Ysgol cyfrwng Gymraeg, Gwirfoddol Reoledig (Categori 1) yw Ysgol 

Tremeirchion, a chafodd ei sefydlu yn 1765.  Cafodd yr adeilad presennol ei 

adeiladu yn 1865 a’r drysau yn agor i’r disgyblion ar Mehefin 24 1866. Bu 

estyniad newydd yn 2003. 

 

Mae o ddeutu 18% o’r plant yn dod o aelwyd Gymraeg gyda’r gweddill o 

gartrefi dwyieithog neu uniaith Saesneg. Mae’r rhieni a’r plant yn gefnogol 

iawn o’r iaith a’r addysg Gyfrwng Gymraeg. Rydym hefyd yn ysgol Eglwys ac 

mae perthynas agos iawn rhwng yr ysgol a’r Eglwys. 

Os ydych yn dymuno, fe gewch chi gofrestru eich plentyn mewn dosbarth 

meithrin ar gyfer y mis Medi yn dilyn eu trydydd pen-blwydd. Nid yw cael lle 

mewn dosbarth meithrin mewn ysgol benodol benodol yn gwarantu lle i’ch 

plentyn mewn dosbarth derbyn yn yr ysgol honno, a bydd rhaid i chi wneud 

cais newydd ar gyfer lle mewn dosbarth derbyn. 

Fe gewch chi gofrestru eich plentyn mewn dosbarth derbyn, un ai mewn ysgol 

fabanod neu ysgol gynradd, ar gyfer y mis Medi yn dilyn pen-blwydd eich 

plentyn yn 4 oed. 

Rydym yn cynnal addysg i blant meithrin yn y bore, ac yn ffodus trwy 

gydweithio â’r Mudiad Ysgolion Meithrin, yn cynnig sesiwn pnawn i’r Cylch 

Meithrin yn yr Hen Ysgol. Cymraeg yw iaith holl addysg y plant a chyflwynir 

Saesneg fel pwnc i’r plant ym mlwyddyn 3. 

 

Mae 70 o ddisgyblion ar ein cofrestr. Mae hyn yn cynnwys 59 llawn amser a 

11 o blant meithrin sydd gyda ni yn y bore. 

 

mailto:tremeirchion@sirddinbych.gov.uk
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*Mae gwefan yr ysgol hefyd yn rhoi gwybodaeth am yr ysgol ac mae’n 

cael ei ddiweddaru yn rheolaidd. 

 

Adeilad yr Ysgol 

 

Mae’r ysgol wedi ei rannu i 4 dosbarth. Yr hen adeilad gwreiddiol sy’n cynnal 

dosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen, sef ein dosbarth meithrin i blwyddyn 2. 

Adnabyddir yr ystafelloedd fel Ystafell yr Hafod a’r Hendre.  Mae yna hefyd 

ddosbarth tu allan i’r Cyfnod Sylfaen. Yn 2010 cawsom fynediad newydd sbon 

yn nosbarth meithrin a derbyn er mwyn hwyluso defnydd y disgyblion yn y 

Cyfnod Sylfaen âr ardal tu allan.  

 

Yn yr estyniad adeiladwyd yn 2003 mae dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 

gyda blwyddyn 3 a 4 yn cofrestru yn Ystafell y Llan a blwyddyn 5 a 6 yn 

Ystafell y Graig.  

 

Mae gennym gae bendigedig ar gyfer pob math o weithgareddau amser egwyl 

ac amser cinio ac ar gyfer Addysg Gorfforol. Cawsom barc antur; ‘y jyngl 

gym’ yn 2009.  

 

Yn ogystal mae gennym ‘Gaban’. Mae defnydd amrywiol wedi ei wneud o hwn 

dros y blynyddoedd diwethaf. Blaenoriaeth Cynllun y Disgyblion 2016/17 

oedd ei ddatblygu fel Llyfrgell yr Ysgol. Ariannwyd y caban gan CRHA yr 

ysgol. 

 

Cyswllt Staff/Rhieni 

 

Mae gan yr athrawon ymrwymiad dysgu llawn.  Byddant ar gael i gwrdd â 

rhieni rhwng 8.40yb. a 8.55yb neu drwy apwyntiad ar ôl oriau’r ysgol. Bydd 

pob ymdrech gan y staff i weld y rieni mor fuan a phosib. 

 

Cysylltiadau â’r Gymuned 

 

Mae’r ysgol yn awyddus i feithrin cysylltiad agos â’r gymuned.  Byddwn yn 

cynnal cyngherddau elusennol a rhoddir rhoddion i elusennau, e.e Hosbis Sant 

Cyndeyrn, Marie Curie, Plant Mewn Angen.  Anogir cyfranogiad gan y gymuned 

leol ym mywyd yr ysgol.  Mae’r ysgol gyda chysylltiad agos â’r Eglwys a 

chynhelir gwasanaethau rheolaidd pob hanner tymor yn yr Eglwys.  Mae 

gwahoddoad agored i’r rhieni ymuno gyda ni yn yr Eglwys. Rydym yn cael 

nosweithiau barbaciw, bingo, disgo, a Ffair Nadolig, helfa drysor a.y.b lle 

rydym yn gwahodd y gymuned i ymuno â ni. 
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Ethos a Gwerthoedd yr Ysgol 

‘Un teulu gyda’n gilydd’ 

 

Y disgyblion sydd yn bwysig i ni yn ysgol Tremeirchion a’n blaenoriaeth yw 

cyflwyno dysgu ac addysgu o’r safon uchaf ac ar yr un pryd rhoi profiadau 

dysgu cyfoethog a diddorol i blant ein cymuned. Mae popeth yr ydym yn ei 

wneud yma yn anelu am sicrhau bod y disgyblion yn cyflawni eu gorau posib. 

Rydym eisiau i bob plentyn lwyddo; i anelu am lwyddiant o’r diwrnod cyntaf y 

maent yn ymuno gyda ni a thrwy gydol eu haddysg, fel eu bod yn ein gadael 

gyda mwynhad o ddysgu am weddill eu bywydau. 

 Darparu awyrgylch diogel ac ysgogol sy’n rhoi pob cyfle i plant 

gyrraedd eu llawn botensial 

 Bod sylw a pharch tuag at brofiadau, gwybodaeth ac amrywiaeth 

diwylliannol mae pob disgybl yn eu gyflwyno i’r ysgol. Gosodi’r hwn fel 

sylfaen i godi safonau. 

 Adnabod gwerth llwyddiant pob plentyn, yn yr ysgol a thu allan a rhoi 

cyfle iddynt magu hunan hyder a delwedd bositif o’u hunain 

 Creu diwylliant lle mae pob aelod o staff yn cael eu hannog i ymestyn, 

datblygu a rhannu eu profiadau 

 Sicrhau bod agweddau cyfle cyfartal yn cael sylw ym mhob agwedd o’n 

gwaith 

 Darparu cwricwlwm sy’n seiliedig ar y Cwricwlwm Cenedlaethol a 

Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen ac yn un eang, cytbwys, perthnasol, 

blaengar ac wedi ei wahaniaethu yn briodol. 

 Paratoi a datblygu ein dysgwyr i werthfawrogi eu treftadaeth a’u 

diwylliant; i werthfawrogi’r gwerthoedd a’r manteision o Addysg 

Gyfrwng Gymraeg a’r gallu i cyfathrebu dryw’r Gymraeg a’r manteision 

ychwanegol o dwyieithrwydd. 

 Cynnig mynediad cyfartal i bob plentyn i’r cwricwlwm a bywyd yr ysgol 

yn y gymuned lle mae gwahaniaethau unigolion yn cael ei werthfawrogi, 

ei ddathlu, ei ddeall a’i dderbyn. 

 Annog plant i fod yn ddinasyddion da, i werthfawrogi ethos a 

gwerthoedd Cristnogol drwy ddatblygu agweddau gofal, hunan barch,  

parchu plant eraill, oedolion, eu hysgol a’r gymuned. 

 Cydnabod bod plant yn datblygu yn barhaol ac felly sicrhau bod y 

cwricwlwm yn adlewyrchu hyn 

 Annog pob unigolyn i gymryd cyfrifoldeb am eu hymddygiad ac i 

weithredu fel model rôl i eraill.  

 

Ethos a Gwerthoedd Cristnogol  
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Fel un o Ysgolion Gwirfoddol Reoledig yr Eglwys yng Nghymru mae cyfleu 

gwerthoedd ac ethos Cristnogol yn bwysig i ni.  Mae’r  ysgol yn ceisio cyfleu 

ethos a gwerthoedd Cristnogol ym mhob agwedd o fywyd dydd i ddydd yr 

ysgol.  

 

Rydym yn cyflwyno gwerthoedd ac ethos Cristnogol mewn amryw ffordd, gan 

gynnwys Addysg Grefyddol, Addoli ar y Cyd, a thrwy agweddau llai ffurfiol yn 

ystod bywyd pob dydd yr ysgol. Rydym yn cyflwyno thema wythnosol ac yn 

rhannu ein gwerthoedd Cristnogol gyda’r ffocws ar: Gyfeillgarwch, 

Gwasanaeth, Dyfalbarhad, Gobaith, Diolchgarwch, Parch, Tosturi, 

Creadigaeth, Ymddiried, Doethineb, Cyfiawnder, Maddeuant, Heddwch, 

Gostyngeiddrwydd, a Koinonia (Cymrodoriaeth). 

 

Mae’r ysgol yn  cymryd mantais o leoliad cyfleus yr  Eglwys ar gyfer ein 

gwasanaethau Addoli ar y cyd. Rydym yn cynnal gwasanaeth pob prynhawn 

Gwener am 1.00yp. Mae croeso i rieni ymuno gyda ni. Serch hynny buaswn yn 

crybwyll i chi gadarnhau unrhyw trefniadau cyn i chi ddod.  

 

Mae’r cyfle i addoli ar y cyd yn bwysig iawn i’r ysgol. Mae rhaglen blynyddol o 

themâu wedi eu paratoi ar gyfer y disgyblion. Mae’r rhain yn cynnwys: 

dechrau blwyddyn newydd, agwedd tuag at eraill, ymddygiad a pharch, y byd 

o’n cwmpas, cariad a chred, cyfathrebu, hanesion y Testament Newydd, 

rhyfel a heddwch, stori’r Nadolig a Pasg, dysgu gwers gan bobl o’r Beibl i enwi 

rhai.  

 

Yn ystod pob gwasanaeth rydym yn rhoi cyfle i ddisgyblion fyfyrio mewn 

amser o dawelwch. Byddwn hefyd yn blaenoriaethu ar un ethos Cristnogol ac 

yn gofyn i’r disgyblion a’r oedolion am feddwl am gyfleon iddynt weithredu 

ysbryd yr ethos Cristnogol yn yr wythnos sydd i ddod.  

 

Rhoddi’r cyfle ar ddechrau gwasanaeth i ddisgybl oleuo’r gannwyll ac i arwain 

y gynulleidfa mewn gweddi fach: ‘Yng ngolau’r gannwyll gwelwn fod Duw yma 

gyda ni’. Wrth ddiffodd y gannwyll ar ddiwedd y gwasanaeth rhoddi’r cyfle i’r 

gynulleidfa anfon eu gweddi tuag at rai llai ffodus sydd yn ein meddyliau.  

 

 

Cytundeb Ysgol a Chartref 

 

Mae’r staff a llywodraethwyr yr ysgol yn estyn croeso cynnes iawn i chi i 

Ysgol Tremeirchion. Credwn yn gryf iawn yn y bartneriaeth rhwng ysgol a 
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chartref y plant a bod hyn yn cael effaith bositif ar addysg y plant. Mae 

Cynllun Ysgol Cartref yn gytundeb statudol y mae gofyn i ni gyflwyno i chi fel 

rhieni neu warchodwyr. Mae copi o’r cytundeb yn cael ei anfon i’r rhieni ar 

ddechrau pob blwyddyn academaidd. 

 

Adroddiadau/Noson Golwg ar Gynnydd 

 

Darperir adroddiad ar gynnydd addysgol eich plentyn ar ddiwedd blwyddyn 

ysgol, o gwmpas mis Mehefin/Gorffennaf, ac hefyd ar ddiwedd cam allweddol 

sef Blwyddyn 2 a Blwyddyn 6. Dilynir yr adroddiad gyda chyfle i drafod 

cynnydd yn fwy manwl.  Mae’n ofynnol hefyd i’r ysgol ddosbarthu cyn diwedd 

tymor yr Haf, ganlyniadau’r profion cenedlaethol mewn darllen a rhifedd.  

 

Cynhelir noson ‘Golwg ar Gynnydd’ yn ystod tymor yr Hydref  er mwyn 

gwerthuso, thrafod a chytuno ar dargedau addysgiadol. Mae croeso i riant 

wneud trefniant i drafod eu plentyn ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. 

Gwneir hyn drwy gysylltu gyda’r athro neu athrawes dosbarth.  

 

Mae adroddiadau manwl o gyrhaeddiad pob disgybl yn cael ei gadw yn yr 

ysgol. Mae’r adroddiadau a samplau gwaith ar gael i’w gweld yn ystod 

nosweithiau rhieni ac yn sylfaen yn aml i’r drafodaeth. Mae lle yn brin i 

arddangos pob darn o waith a llyfr yn ystod y noson rieni. Eto mae croeso i 

chi gysylltu gyda’r athrawon i drefnu gweld llyfrau eich plentyn. 

 

Dogfennau’r Ysgol a Diogelwch Data 

 

Mae’r ysgol yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol am staff, 

disgyblion, rhieni ac unigolion eraill sy’n dod i gysylltiad â’r ysgol. Cesglir y 

wybodaeth hon i’w galluogi i ddarparu addysg a swyddogaethau cysylltiedig 

eraill. Hefyd, mae gofyniad cyfreithiol yn bod i gasglu gwybodaeth a’i 

defnyddio i sicrhau bod yr ysgol yn cydymffurfio â’i goblygiadau statudol. 

 

Bydd pob aelod o staff sy’n ymwneud â chasglu, prosesu a datgelu data 

personol yn ymwybodol o’u dyletswyddau a’u cyfrifoldebau drwy gadw at y 

canllawiau hyn. 
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Llythyrau Newyddion/Gwefan yr Ysgol 

 

Hysbysir y rhieni am weithgareddau’r ysgol yn bennaf drwy gylchlythyrau ar 

y wefan, felly mae’n bwysig tanysgrifio iddo. Pan mae rhiant yn tanysgrifio i’r 

wefan byddant yn derbyn neges e-bost yn eu hysbysu bod gwybodaeth 

newydd wedi lwytho i’r wefan; gan gynnwys newidiadau i’r calendr, newyddion, 

llythyrau gwybodaeth a negeseuon atgoffa.  

 

Os ydych eisiau gohebiaeth drwy bapur, mae angen i chi hysbysu’r ysgol am 

hyn. Mae ambell i lythyr neu wybodaeth angen ei anfon mewn amlen a byddwn 

yn parhau i wneud hyn.  

 

Byddwn yn dilyn y canllawiau diogelwch a restrir isod:  

Ar y wefan:  

         -Mi fydd yr ysgol wedi derbyn eich caniatad neu beidio i gynnwys lluniau   

          o’ch plentyn ar wefan yr ysgol  

        -Ni fydd capsiwn ar lluniau yn enwi plant  

        -Ni fydd gwybodaeth personol fel cyfeiriad e-bost, cyfeiriad cartref a  

         rhif ffon yn cael ei gyhoeddi ar y wefan  

        -Bydd yr ysgol yn sicrhau na fydd yn bosib i unrhyw ymwelydd i’r wefan     

         adnabod unrhyw blentyn drwy enw nac yn gallu cysylltu efo unrhyw   

         blentyn  

       -Mae defnydd o luniau cyffredinnol o ddosbarth neu weithgareddau grŵp   

        o blant yn fwy ffafriol na lluniau o blentyn unigol 

  

CRhA a Ffrindiau’r Ysgol 

 

Mae CRhA Ysgol Tremeirchion yn elusen gofrestredig sydd yn cefnogi’r ysgol 

a disgyblion gyda adnoddau ychwanegol sydd ddim yn cael eu darparu gan yr 

awdurdod leol.  Mae’r CRhA yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod anghenion yr 

ysgol gyda chyngor y Cyngor Ysgol yr ysgol, staff rhieni, ac yna’n penderfynu 

y ffordd orau i helpu.  Mae prosiectau diweddar yn cynnwys: trafnidiaeth 

tripiau diwedd tymor, gemau bwrdd amser chwarae gwlyb, adnoddau garddio, 

gwelliannau i gae yr ysgol ac offer chwarae ac yn fwy arwyddocaol ail-osod 

Caban oedd mewn cyflwr drwg. Mae y CRhA yn trefnu digwyddiadau drwy 

gydol y flwyddyn i ddod a disgyblion y gorffennol a’r presennol, teulu a 

ffrindiau ynghyd a hefyd i godi arian.  Digwyddiadau rheolaidd yw barbeciw 

diwedd tymor gyda cerddoriaeth byw a stondinau, helfa drysor, disgo a noson 

gemau. Mae CRhA yn ddiolchgar iawn pan mae rhieni yn ymuno fel aelodau 

newydd ac yn hapus i dderbyn syniadau newydd. 
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Cinio Ysgol 

 

Mae prydau ysgol yn cael eu coginio yng nghegin yr ysgol.  Mae’r prydau ganol 

dydd yn faethlon ac yn amrywiol.  Gall y plant ddod â phecyn bwyd o gartref 

pe dymunent.  NI ddylai plant ddod â boteli gwydr i’r ysgol.  Gellir hefyd 

paratoi brechdanau i’r plant sydd ddim yn dymuno pryd poeth.   

 

Gofynnwn yn garedig i rieni dalu am ginio ysgol ar ddiwedd bob wythnos drwy 

defnyddio ‘Parent Pay’. Pan mae plentyn yn cofrestru gyda’r ysgol byddwn yn 

gofyn i’r rhieni gofrestru ac ‘agor’ eu cyfrif. Am fwy o fanylion cysylltwch 

gyda’r ysgol. 

 

Côst cinio ysgol ar hyn y bryd yw:- 

 

Babanod ac Adran Iâu    - £2.10  y dydd - £10.50 yr wythnos 

( codwyd Medi 2017) 

 

Mae gwasanaeth prydau ysgolion wedi cyflwyno trefn lle na ellir mynd dros 

ddyled o £20.00 am brydau. Mae’n hanfodol bod rhieni yn talu’n rheolaidd neu 

mae posib y bydd yn rhaid i’r ysgol wrthod cinio sydd wedi ei ddarparu yn yr 

ysgol hyd i’r ddyled ei glirio. 

  

Prydau Am Ddim 

 

Mae prydau am ddim ar gael i blant os yw’r rhieni yn derbyn Ychwanegiad 

Incwm neu Lwfans Chwilio am Swydd.  Ceir ffurflenni cais gan ysgrifenyddes 

yr ysgol a dylid eu cwblhau a’u dychwelyd i’r ysgol. 

 

 

Derbyniad i’r Ysgol 

 

Derbynnir plant i Ysgol Tremeirchion ym mis Medi yn dilyn eu trydydd pen-

blwydd.  Gwahoddir y plant newydd i dreulio bore yn yr ysgol ac hefyd i 

prynhawn  mabolgampau yn ystod tymor yr Hâf. Mae nifer o blant yn 

mynychu’r Cylch Meithrin yn y pnawn ac yn dod yn adnabyddus iawn o’r ysgol 

cyn dechrau yn y dosbarth meithrin. Mae Dyddiadau Allweddol gwneud cais i’r 

ysgol ar wefan Sir Ddinbych neu gellir dilyn y cyswllt o wefan yr ysgol.             
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Derbyniad i’r Ysgol Uwchradd 

 

Mae’r rhan fwyaf o blant yr ysgol yn trosglwyddo i Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy  

ym mis Medi yn dilyn eu penblwydd yn un ar ddeg oed.  Mae’r Cyfarwyddwr 

Addysg yn gwahodd rhieni i ddewis ysgol uwchradd i’w plentyn yn ystod mis 

Ionawr.  Anfonir ffurflen i bob rhiant/gwarcheidwad ac arni bydd rhestr o 

ysgolion uwchradd yr ardal.  Gwahoddir rhieni i ofyn am fanylion pellach am 

yr ysgol pe dymunent.  Yna cânt ddewis un o’r ysgolion ar y rhestr neu enwi 

ysgol sydd ddim ar y rhestr. 

 

Anfonir cadarnhâd o dderbyniad gan yr ysgol uwchradd ar ddiwedd mis 

Chwefror. 
 

Presenoldeb 

 

Mae bod yn bresennol yn yr ysgol yn rheolaidd ac yn brydlon yn bwysig. 

Disgwylir i’r plant gyrraedd yr ysgol ar amser, wedi eu gwisgo yn briodol ac yn 

barod i ddysgu.  

 

Mae canrannau cyfartalog y flwyddyn academaidd hon a blynyddoedd 

blaenorol fel a ganlyn: 

 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

95.6% 96.4% 96.8% 96.3% 

Chwartel 1 Chwartel 1 Chwartel 1  

 

Dymuna’r Llywodraethwyr gadarnhâu fod pob absenoldeb yn ddiawdurdod oni 

bai bod rhieni yn cysylltu â’r ysgol gyda rheswm derbyniol. 

 

Mae’n gyfrifoldeb arnoch chi i sicrhau bod eich plentyn yn mynychu’r ysgol. 

Os ydi’ch plentyn yn absennol heb reswm derbyniol, fe allech chi dderbyn 

dirwy neu gael achos yn eich erbyn. 

Bydd yr ysgol yn awdurdodi absenoldeb eich plentyn ar ôl derbyn rheswm 

derbyniol. Mae’r rhain yn cynnwys:  

 salwch 

 apwyntiadau meddygol neu ddeintyddol na ellir eu methu (os yn bosib 

fe ddylech chi drefnu’r rhain ar ôl ysgol neu yn ystod gwyliau’r ysgol)  

 diwrnodau crefyddol  

 materion teuluol eithriadol, fel profedigaeth  

 cyfweliad gyda chyflogwr neu goleg 
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Ni fydd yr ysgol yn awdurdodi absenoldeb eich plentyn os oedd yn absennol 

oherwydd y canlynol:  

 siopa yn ystod oriau ysgol 

 taith diwrnod  

 Gwyliau yn ystod y tymor ysgol 

 pen-blwydd  

 

Os yw plentyn gyda 10 diwrnod neu fwy o absenoldeb di-awdurdod, neu yn 

hwyr am fwy na 20 sesiwn (10 diwrnod ysgol) gellir derbyn rhybudd cosb 

benodedig.  

 

Dyddiadau ac Amserau Ysgol 

 

Mae’r diwrnod ysgol fel a ganlyn: 

 

 8.55 y.b. -   12.00 y.p. 

          12.55yp        -           3.15 yp  (Cyfnod Sylfaen) 

          12.55 yp. -   3.15 y.p.  (Cyfnod Allweddol 2) 

 

‘Rydym yn cwrdd a’n gilydd pob bore a phrynhawn ar y buarth ar ôl canu’r 

gloch. Bydd unrhyw negeseuon a gwybodaeth yn cael ei rannu gyda’r plant a’r 

staff cyn dosbarthu’r plant i’w dosbarthiadau. 

 

Treulir 23.5 awr yr wythnos yn dysgu yn yr adran iâu a 21.3 awr yr wythnos 

yn dysgu’r Babanod.  Defnyddir gweddill yr amser i wasanaethau statudol, 

cofrestru ac amser chwarae.  Ceir rhestr o ddyddiadau tymor a gwyliau’r 

ysgol yng nghefn y prosbectws. Mae hefyd ar gael ar wefan yr ysgol neu ar 

wefan Sir Ddinbych. 

 

Disgyblion Meithrin - Bore - 8.55yb – 11.30yb. 

Gall disgyblion aros yn yr ysgol tan 12:00yp i gael cinio ac yna mynd i’r Cylch 

Meithrin os yw eu rhieni yn dymuno. Mae staff Cylch Meithrin yn cyrraedd yr 

ysgol am 12.00yp ac yn helpu yn ystod yr awr ginio. Am 1.00yp mae’r plant a 

staff Cylch Meithrin unai yn aros i ddefnyddio ardal tu allan yr ysgol neu yn 

mynd i adeilad yr Hen Ysgol.  

 

 Mae’r Cylch Meithrin yn cynnig addysg cyn-ysgol o ddwyflwydd oed ymlaen 

gyda’r Meithrin Mwy o Ddosbarth Meithrin yr ysgol am gôst o £6.00 y sesiwn 

a £8.00 am y Meithrin Mwy.  Mae’r sesiwn yn rhedeg bob dydd o 12.45yb tan 

3.00yp ac yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau yn seiliedig ar 

chwarae.  Mae’r Hawliad Blynyddoedd Cynnar (sef 10 awr o ofal plentyn a 



 14 

ariennir gan Gyngor Sir Ddinbych) ar gael i’r plant hynny sydd yn gymwys.  

Cynhelir y sesiwn yn yr Hen Ysgol sy’n agos i’r ysgol ei hun, ond sydd gyda 

cysylltiadau agos gyda’r Ysgol, ei staff a’i chyfleusterau. 

 

Trefniadau gollwng y plant yn y bore                                                 

 

Bydd aelod o staff wrth y giât am 8.30yb 

Caniateir i rieni barcio ar y lon ond ddim o flaen giât yr ysgol nac ar y llinellau 

melyn. Mae’r Salusbury Arms yn caniatáu i rhieni ddefnyddio eu maes parcio. 

 

Canieteir i’r tacsis a’r bysiau mini ollwng y plant wrth giât yr ysgol. 

Rydym yn gofyn yn barchus i rieni gydweithio gyda ni gyda’r trefniadau yma.  

 

Trefniadau codi plant ar ddiwedd y dydd 
 

Mae’r ardal o amgylch giat yr ysgol yn brysur iawn ar ddiwedd y dydd gyda 

rhieni, tacsi a bysiau mini yn codi’r plant. Er mwyn sicrhau diogelwch pawb, 

gofynnir yn barchus, i’r drefn isod yn cael ei weithredu: 

 

Plant/Rhieni 3.15yp – sef pob plentyn sydd gyda ni yn y pnawn 

Tacsi a bws mini i adael yn gyntaf: 

1. plant y bysiau a thacsi yn aros wrth y giat sydd wrth brif fynedfa yr 

ysgol.  Aelod o staff yr Ysgol wrth y giat.   

2. Bydd tacsis a bysiau mini yn parcio ar fuarth yr ysgol 

3. Y plant yn cael eu rhyddhau fesul rhes ar ôl derbyn cadarnhdad gyda’r 

gyrrwr eu bod yn barod i dderbyn y plant ar y bwsmini/tacsi. Y gyrrwr 

yn tywys y plant i’r tacsi a’r bws mini.  

4. Tacsis a bysiau mini yn gadael buarth yr ysgol a bydd aelod o staff yn 

cau’r giat. 

5.  

Plant sy’n cael eu codi gan rieni:  

1. plant i aros wrth y giat sydd wrth brif fynedfa yr ysgol.  Aelod o staff 

yr Ysgol wrth y giat. 

2. Aelod o staff yn tywys y plant i fyny at giat yr ysgol 

3. Y rhieni i aros wrth giat yr Eglwys tan fydd pob tacsi/bws mini wedi 

gadael a’r giatiau yn cau. 

4. Y plant yn cael eu rhyddhau i ofal eu rhieni gan aelod o staff yr ysgol’ 

 

Nid ydym yn rhyddhau disgyblion sydd a brawd neu chwaer yn y Cylch 

Meithrin, neu yn ddisgyblion 3.00yp, yn gynt na’r gweddill. Mae’n rhaid dilyn y 

trefniadau uchod.  
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Gofynnir yn barchus i rieni beidio a gadael i’r plant sydd eisioes yn eu gofal 

wrth y giat fynd at wal yr ysgol yn y fynwent.   

 

Ymchwiliad Feddygol 

 

Mae’r nyrs a’r deintydd yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd. Fe’ch hysbysir o’u 

hymweliad. 

 

Absenoldeb o’r ysgol neu salwch 

 

Disgwylir i’r rhieni gysylltu a’r ysgol mor fuan ag sydd bosibl i egluro 

absenoldeb eu plentyn. Gellir gwneud hyn dros y ffon neu nodyn. Gan fod 

rhaid i ni ddangos ar ein cofrestri fod absenoldeb yn awdurdodedig neu ddi-

awdurdod, dylid cael neges glir gan y teulu. Anogir y rhieni i anfon llythyr. 

 

Gadael yr Ysgol yn ystod y dydd 

 

Ni chaniateir i blentyn adael yr ysgol yn ystod y dydd heb fod trefniadau 

wedi eu gwneud ymlaen llaw, gyda’r athro/athrawes dosbarth.  Rhaid 

hysbysu’r athrawon drwy lythyr, galwad ffôn neu sgwrs wyneb yn wyneb.  Yn 

ogystal, rhaid i’r athro/athrawes cael gwybod am unrhyw newid yn y drefn 

arferol ar ddiwedd y dydd hefyd e.e. petai rhywun gwahanol i’r arfer yn nôl 

eich plentyn o’r ysgol.  Gofynnwn am eich cydweithrediad, er lles a diogelwch 

eich plant. 

 

Y drefn pan fo plentyn yn sâl yn yr ysgol 

 

Ceisiwn beidio a phoeni rhieni os nad ydym yn berffaith sicr y dylem ni wneud 

hynny pan fydd y plentyn yn sâl yn yr ysgol.  Hyd y medrwn byddwn yn 

cysylltu drwy ffonio’r cartref neu waith y rhiant neu’r rhif brys fel y gallwn 

drafod y sefyllfa a dod i benderfyniad ynglŷn â beth fyddai orau i’w wneud o 

dan yr amgylchiadau fydd yn bodoli ar y pryd.  Mewn achos o ddamwain 

byddwn yn ceisio gweithredu yn ddoeth yn y fan a’r lle, fydd hwyrach yn 

golygu cymryd y plentyn i’r ysbyty, ac wrth gwrs, gwneud pob ymdrech i 

gysylltu â’r rhieni, fel y gallent weithredu cyn gynted â phosib.  Pe bai plentyn 

wedi taro ei ben, fe fyddwn yn cysylltu â’r rhieni.  Mae’n bwysig eich bod, fel 

rhieni, yn ein hysbysu ni yn yr ysgol os yw eich plentyn yn dioddef o unrhyw 

symptomau/anhwylderau meddygol.  Gofynnwn ichwi hefyd roi gwybod inni os 

oes unrhyw newid yn eich cyfeiriad neu rif ffôn. 
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Gweinyddu ffisig, tabledi ac ati 

 

Fel ysgol ni allwn gymryd y cyfrifoldeb o weinyddu unrhyw ffisig neu 

dabledi, ac ‘rydym yn argymell yn gryf i rieni ymwrthod rhag anfon unrhyw 

ffisig neu dabledi i’r ysgol rhag ofn i blant bach gael gafael arnynt.  Os oes 

rhaid cymryd meddyginiaeth, yna gofynnwn i’r rhieni ddod ag ef i mewn i’r 

ysgol a’i roi i’w plentyn e.e. yn ystod amser cinio. Os nad yw hyn yn bosib 

yna mae angen i’r rhieni gwneud trefniant gyda’r staff a chwblhau ffurflen 

‘dosbarthu meddyginiaeth’. Pe bai plentyn yn gorfod cymryd meddyginiaeth 

yn rheolaidd, ar gyfer afiechyd tymor hir megis asthma, yna dylid dod i’r 

ysgol i drafod y broblem gyda’r athrawon, fel y gallwn wneud trefniadau 

arbennig ar gyfer y plentyn.  Mae Polisi Iechyd a Diogelwch yr ysgol ar gael i 

unrhyw un sy’n dymuno cael copi ohono. Mae’r polisi yma yn cael ei adolygu ar 

hyn o bryd o dan arweiniad yr Awdurdod leol (Rhagfyr 2016). 

   

Gwisg Ysgol 

 

Disgwylir i blant wisgo gwisg ysgol.  Mae’r wisg swyddogol gyda bathodyn yr 

ysgol ar y crys chwys, crys polo ar hwdi fel a ganlyn: 

 

Trwy’r flwyddyn Trowsus neu sgert llwyd 

   Crys/ polo las, blows glas neu gwyn gyda bathodyn ysgol 

   Siwmper,cardigan, neu crys chwys glas a bathodyn Ysgol 

                              Esgidiau du 

 

Gwisg Hâf:  Siorts neu sgert llwyd  

   Crys polo las 

                              Blows gwyn neu las 

                              Ffrog cotwm siec las       

     

Gwisg Addysg Gorfforol 

Rhaid i ddisgyblion newid o’u gwisg ysgol ar gyfer gwersi Addysg Gorfforol 

 

   Siorts du neu las tywyll  

    neu sgert du neu las tywyll 

                               Hwdi du gyda bathodyn ysgol 

                              Crys polo neu grys T gwyn ar gyfer athletau, gymnasteg, a  

                              chwaraeon yr haf.  

                              Esgidiau ymarfer ar gyfer y buarth neu’r cae. 

 



 17 

Mae crysau chwys, crysau polo, cotiau glaw a ‘fleece’, hetiau gwlân, ‘fleece’ a 

‘baseball’ gyda logo’r ysgol arnynt ar gael gan yr ysgol.  Byddem yn 

gwerthfawrogi pe baech yn rhoi enw eich plentyn yn glir ar bob dilledyn.  Mae 

bagiau darllen, bagiau cefn a bagiau pocedol gyda logo’r ysgol arnynt ar gael 

hefyd.  Ni fydd yr ysgol yn gallu cadw eitemau di-enw am gyfnod hir os nad 

ydynt yn cael eu hawlio.            

 

Cludiant Ysgol  

 

Mae’r datganiad yma o wefan Sir Ddinbych 

 

Rydyn ni’n darparu cludiant i blant o oed ysgol statudol o 4 – 16 mlwydd oed, 

sy’n byw yn Sir Ddinbych ac sy’n mynychu:  

 ysgolion cynradd ac ysgolion plant iau, os bydd y plentyn yn byw mwy na 

dwy filltir o’u hysgol addas agosaf  

 ysgolion uwchradd, os bydd y plentyn yn byw fwy na thair milltir o’u 

hysgol addas agosaf 

Yr ysgol addas agosaf yw’r ysgol sydd agosaf i gartref y plentyn sy’n:  

 darparu addysg ar gyfer oed perthnasol y plentyn  

 ysgol agosaf sy’n bodloni'r dewis iaith  

 ysgol ffydd agosaf  

 ysgol agosaf sydd, yn ein barn ni, yn darparu ystod resymol o gyrsiau 

sy’n addas ar gyfer galluoedd, tueddfryd a gofynion y plentyn 

Rydym hefyd yn darparu cludiant ar gyfer:  

 plant y mae eu llwybr i’r ysgol, yn ein barn ni, yn beryglus. Rydym yn 

adolygu llwybrau peryglus o bryd i'w gilydd, ac os ydym yn canfod nad yw 

llwybr yn beryglus, byddwn yn rhoi rhybudd un tymor ysgol y bydd 

cymhwyster am gludiant ysgol yn dod i ben. Llwybrau peryglus. 

 plant sydd angen cludiant am resymau meddygol, lle nad oes cludiant 

cyhoeddus addas ar gael  

 plant y mae eu datganiad o anghenion dysgu ychwanegol yn datgan bod 

cludiant i ysgol a nodwyd yn hanfodol – bydd hyn ar sail feddygol neu 

addysgol fel rheol 

 

Nid oes gennym ysgolion bwydo o gynradd i uwchradd.  Darperir addysg 

cyfrwng Cymraeg trwy ysgolion categori 1 a chategori 2 .  Byddwn yn darparu 

cludiant ysgol am ddim i'ch ysgol cyfrwng Cymraeg, os ydych yn bodloni'r 

meini prawf eraill. 

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/grantiau-ac-ariannu/llwybrau-peryglus-medi-2015-cy.pdf
https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/grantiau-ac-ariannu/llwybrau-peryglus-medi-2015-cy.pdf
https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/addysg/definitions-of-school-categories-cy.pdf
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Rydym fel arfer yn darparu cludiant i'r ysgol addas agosaf i'ch cyfeiriad 

cartref yn unig.  Os ydych wedi sicrhau lle mewn ysgol nad dyna yw'ch ysgol 

addas agosaf, bydd angen i chi wneud eich trefniadau cludiant eich hun. 

 

Anghenion Addysgol Ychwanegol 

 

Ar brydiau mae rhai disgyblion angen cefnogaeth ychwanegol. Gwneir hyn 

drwy yn y dosbarth neu drwy waith unigol neu grŵp gyda athro/awes, neu 

gyda un o’n cymorthyddion dosbarth. Mae rhai rhieni hefyd yn gwirfoddoli i 

helpu drwy er enghraifft ddarllen gyda rhai o’r plant.  Rydym hefyd yn 

derbyn cefnogaeth gan aelodau o dimau arbennigol y sir. Rydym yn hysbysu 

rhieni ynglyn ag unrhyw gefnogaeth ychwannegol. Mrs Roberts sydd a 

chyfrifoldeb am gydlynu’r gefnogaeth. Yn ei habsenoldeb y Pennaeth. 

 

Mae cyfle i rieni weld polisi AAA yr ysgol. 

 

Plant mewn gofal- o bryd i’w gilydd mae’r ysgol yn derbyn plentyn sydd o dan 

gofal. Mae’r ysgol yn cydweithio gyda’r teulu a’r plentyn er mwyn sicrhau bod 

gofynion grwpiau a’r unigolyn yn cael sylw. Mae cefnogaeth ychwanegol gan yr 

Awdurdod 

 

Gwaith Cartref 

 

Rhoddir gwaith cartref i blant ar draws pob blwyddyn ysgol. Rydym yn annog 

y disgyblion i gwblhau eu gwaith cartref oherwydd y rhesymau isod: 

 Mae’n dysgu’r disgyblion am drefnu amser 

 Mae’n dysgu disgyblion i osod blaenoriaethau 

 Mae’n helpu’r athrawon i wybod os yw’r disgybl wedi deall gwaith y 

dosbarth  

 Mae’n helpu’r disgyblion i ddatrys problemau 

 Mae’n rhoi cyfle arall i ddisgyblion adolygu yr hyn y maent wedi ei 

ddysgu 

 Mae’n rhoi cyfle i rieni wybod am yr hyn mae’r disgyblion wedi bod yn 

ei ddysgu 

 Mae’n rhoi cyfle i ddisgyblion gymryd cyfrifoldeb a chymryd rhan yn 

addysg eu hunain 

 Mae’n rhoi cyfle i ddisgyblion ddysgu’n annibynnol 

 

 

Addysg Grefyddol 
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Ein hamcan yw sicrhau bod addysg grefyddol yn meithrin profiad a 

meddylfryd y dysgwr o’r byd o’u cwmpas a phrofiadau dynol. Trwy ‘r 

cwricwlwm bydd y dysgwr yn: 

 

 Datblygu eu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o Cristnogaeth a’r prif 

grefyddau eraill 

 Datblygu gallu y disgyblion i godi ac ymchwilio cwestiynau dwys sy’n 

berthnasol i’w profiadau personol yn ymwneud a chrefydd a bywyd yn 

gyffredinol. 

 Cysidro, gwerthfawrogi, chydymdeimlo a pharchu safbwyntiau pobl 

eraill. 

 Datblygu’n ysbrydol, moesol, cymdeithasol, diwylliannol a meddylol. 

 Deall a gwerthfawrogi effaith crefydd yn leol, yn genedlaethol a byd 

eang. 

 

Nid yn unig mae Addysg Grefyddol yn rhoi ffocws ar wybodaeth a 

dealltwriaeth (dysgu am grefydd), ond  hefyd yn annog disgyblion i ddatblygu 

eu credoau a’u barn (dysgu o grefydd). Mae’r ddau safbwynt yn bwysig wrth 

gyflwyno rhaglen addysg grefyddol. 

 

Mae addysg grefyddol yn orfodol a disgwylir i bob plentyn gymeryd rhan 

mewn  gwasanaethau crefyddol, heblaw mewn achosion arbennig lle bydd cais 

ysgrifenedig am ryddhad oherwydd rhesymau crefyddol yn cael ei wneud i’r 

Pennaeth.                                                                                           

                                                   

Addysg Gorfforol 

 

Mae Addysg Gorfforol yn cyfrannu’n allweddol i ddatblygiad corfforol a lles 

disgybl. Datblygir hunan hyder y disgybl a’r gallu i reoli eu hunain a’u corff 

mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd trwy dilyn cwricwlwm eang a chytbwys, 

mewn awyrgylch diogel a chynorthwyol.  Yr amcanion yw: 

 

 Sicrhau bod y disgyblion yn gwerthfawrogi pwysigrwydd corff iach ac 

yn deall y ffactorau syn hybu iechyd a ffitrwydd  

 Datblygu gallu y disgyblion i weithio’n annibynnol ac i ymateb yn briodol 

a chydymdeimladol tuag at eraill. 

 Hyrwyddo ac ehangu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth symudiad 

 Annog gallu creadigol a mynegiant disgyblion mewn gweithgareddau 

corfforol 
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Disgwylir i blentyn gymeryd rhan mewn gwersi Addysg Gorfforol a bydd cyfle 

i bob plentyn gymeryd rhan ym mhob gweithgaredd. Mae plant CA2, ac yn 

ddiweddar plant Blwyddyn 2, yn cael cyfle i dderbyn gwersi nofio o dan 

arolygiaeth ym Mhwll Nofio, Dinbych.  Cânt hefyd y cyfle i fynychu cyrsiau 

antur awyr agored yng Nglanllyn neu Pentrellyncymer. 

 

Os bydd rhieni yn awyddus i blentyn beidio cymeryd rhan yn y wers Addysg 

Gorfforol oherwydd salwch yna bydd rhaid gyrru nodyn i’r ysgol.  Disgwylir i 

blant wisgo dillad addas ar gyfer unrhyw chwaraeon, bydd rhain yn newid o 

weithgaredd i weithgaredd yn ystod y flwyddyn.  Ni fydd plant yn cael gwisgo 

breichledau a thlysau mewn sesiynau gweithgareddau. 

 

Gweithgareddau y tu allan i’r Cwricwlwm 

 

Gall y plant gymeryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau tu allan i’r 

cwricwlwm arferol.  Rhoddir cynnig i bob plentyn i ymuno â’r Urdd a pe 

dymunent cânt gynrychioli’r ysgol yn yr Eisteddfod leol.                

 

 Gwneir yr holl drefniadau gan yr ysgol ac hysbysir y rhieni o argaffaeledd 

cyrsiau all-gwricwlaidd. Mae’r ysgol yn cynnal nifer o glybiau amrywiol ar ôl 

ysgol. Er enhraifft, clwb chwaraeon, celf a chreft, coginio a garddio. 

 

Ymweliadau Addysgol 

 

Pan fydd plentyn yn cychwyn ysgol fe roddir ffurflen ganiatâd i’r rhieni. Trwy 

lenwi’r ffurflen yma (Ffurflen 1 a 2) mae’r rhieni yn rhoi caniatâd i’w plentyn 

gymryd rhan mewn gweithgareddau tu allan i safle’r ysgol ond oddi fewn y 

Sir. 

 

Os yw gweithgaredd tu allan i’r Sir, neu os bydd y plentyn yn aros dros nos, 

gofynnir i’r rhieni lenwi ffurflen ganiatad .  Yn y ffurflen ceir manylion manwl 

am y gweithgaredd a’r arolygiaeth.  

 

Rydym yn ffodus bod gennym fws mini ein hunain ac yn gallu defnyddio hwn ar 

gyfer ein ymweliadau addysgiadol. Rhaid i unrhyw yrrwr y bws mini gwblhau 

Prawf Gyrru Bws Mini Sir Ddinbych. Ar brydiau rhaid i’r ysgol logi bws mini 

neu goets o gwmnïau lleol.  

 

Clwb Brecwast a Chlwb ar ôl Ysgol 
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Mae’r ysgol yn cynnal Clwb brecwast am ddim yn y bore i hwyluso trefniadau 

i’r rhieni sydd eisiau cymryd mantais o’r gefnogaeth. Mae’r clwb brecwast am 

ddim yn dechrau am 7.50yb. Bydd brecwast syml yn cael ei ddarparu i unrhyw 

ddisgybl rhwng 7.50yb ac 8.20.yb.  Ni fyddwn yn paratoi brecwast ar ol 

hynny. Mi fydd staff y clwb brecwast am ddim yn pahau i 'oruchwylio'r 

disgyblion yn y clwb tan 8.30yb. Yna bydd y disgyblion a'r staff yn mynd allan 

ar y buarth rhwng 8.30yb tan 8.55am.  

O safbwynt diogelwch eich plentyn, mae'n bwysig bod pob rhiant sy'n cludo 

eu plentyn i'r ysgol cyn 8.30yb yn sicrhau eu bod yn trosglwyddo eu plentyn i 

aelod o staff y clwb brecwast, ac yn arwyddo'r gofrestr eu bod wedi gwneud 

hyn. Nid ydym yn disgwyl plant tacsi tan ar ol 8.35yb ac erbyn hyn bydd aelod 

o staff ar ddyletswydd wrth giat yr ysgol. Mae'r trefniadau yma yn cyd-fynd 

a chynllun clybiau brecwast am ddim Llywodraeth Cymru.  

Mae cyfle hefyd i blant aros yn y clwb ar ôl ysgol o 3.30yp tan 5.28yh. Mae 

cost i fynychu’r clwb yma (£8.00 y plentyn) ond serch hynny maent yn 

llwyddiannus iawn.  Gellir derbyn mwy o wybodaeth drwy holi yn yr ysgol. Cyn 

mynychu'r clwb bydd y staff yn gofyn i chi gwblhau ffurflen wybodaeth. 

Bydd angen i chi arwyddo'r gofrestr dyddiol a nodi'r amser y byddwch wedi 

derbyn eich plentyn yn ol i'ch gofal.  

Rhaid i daliadau fod yn rheolaidd a gellir gwneud hyn drwy ‘Parent Pay’. Mae’r 

Llywodraethwyr wedi cytuno na ddylid gadael i ddisgybl fynychu’r clwb os oes 

dyled o £100 neu fwy, tan y bydd y dyled yn cael ei glirio.  

 

Disgwyliadau ymddygiad - Mae disgwyl i bob plentyn sy’n mynychu’r clwb 

brecwast, clwb ar ôl ysgol ac unrhyw glybiau eraill, ymddwyn yn briodol a 

dangos yr un parch tuag at y staff a’u cyfoedion, â sydd yn ddisgwyliedig yn 

ystod yr oriau ysgol. Mae’r un disgwyliadau yn wir hefyd am unrhyw  daith 

ysgol neu ymweliad dros nos. Lle bo angen, bydd y Pennaeth neu aelod o staff 

yn hysbysu’r rhieni am unrhyw ymddygiad annerbyniol. Mewn rhai 

amgylchiadau gall plentyn ei wahardd o unrhyw weithgaredd neu chlwb.  

 

Gwersi Offerynnau 

 

Mae’r ysgol yn cynnal gwersi peripatetig i’r disgyblion sydd â diddordeb dysgu 

chwarae offeryn cerddorol. O ganlyniad mae nifer o blant yn derbyn gwersi 

gan gynnwys gitar, drymiau, trwmped a ffidil. Mae cyfle iddynt berfformio yn 

gyhoeddus yn ystod eisteddfod yr ysgol, ar y noson agored, ac yng 

ngwasanaethau yn yr Eglwys a’r ysgol.  
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Mae disgwyl i’r rhieni dalu am gost llawn y gwersi yma ac o ganlyniad rhaid 

cysidro yn fanwl os yw’r wir diddordeb gan y plentyn. Mae’r ymrwymiad a 

chost y gwersi am flwyddyn academaidd gyfan fel y mae’r cytundeb rhwng yr 

ysgol a’r darparwyr.  

  

Cyngor yr Ysgol 

 

Mae Cyngor yr Ysgol yn weithredol iawn. Cynhelir etholiad pob blwyddyn ar 

gyfer dewis aelodau’r cyngor. Mae pob dosbarth a phob blwyddyn yn cael eu 

cynrychioli. Maent yn rheolaidd yn casglu arian tuag at elusennau drwy 

wahanol weithgareddau. Rhoddir cyfle i gyflwyno i’r CRhA a’r rhieni eu bwriad 

gweithredu, a gwneud penderfyniadau am eu hysgol. Mae gan y Cyngor cyfrif 

banc eu hunain ac yn gwneud penderfyniadau yn ystod y flwyddyn ar 

flaenoriaethau gwariant.  

 

Mae gan Cyngor yr Ysgol eu Cynllun Gweithredu eu hunain sydd hefyd yn rhan 

o Gynllun Datblygu yr ysgol gyfan. Pob blwyddyn mae Cyngor yr ysgol yn 

cytuno ar addewid gweithredu a blaenoriaethau am y flwyddyn.  

 

Maent hefyd yn cwrdd yn rheolaidd gyda Cyfeillion Rhieni ac Athrawon yr 

ysgol. Maent yn cynllunio ar y cyd ar gyfer gweithgareddau, blaenoriaethu 

gwariant a rhannu syniadau er lles y disgyblion. 

 

Ysgol Iach / Eco – Ysgol 

 

Yn 2009 derbyniwyd clod ar gyfer cam 3 ysgolion iach y Sir. Yn 2016 dyma’r 

ysgol yn cyflawni cam 5. Anogir disgyblion i fyw’n iach drwy’r broses hwn. 

 

 Rydym yn ail-gylchu sawl peth yn yr ysgol, gan gynnwys, ffrwythau yn ein bin 

compost, poteli llaeth, papur, dwr a llawer  mwy. Rydym hefyd gyda pwyllgor 

eco ac wedi derbyn y wobr arian yn 2009. Rydym yn gweithio’n agos iawn gyda 

ein cyngor ysgol.  

 

 

Y Cwricwlwm 

 

Trefn dosbarthiadau: 

 

Meithrin: Ystafell Hendre – Mrs Potts (Gweinydes Feithrin) – bore yn unig. 
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Derbyn a Blwyddyn 1 – Ystafell yr Hafod – Mrs Ellis (Athrawes) a Mrs I 

Jones (Cymhorthydd Dysgu) bore yn unig a Mrs Potts (Cymhorthydd Dysgu) 

pnawn.  Mae gan Mrs Ellis gyfrifoldeb am y Cyfnod Sylfaen.  

Blwyddyn 2 a 3: Ystafell y Llan- Mrs R Jones – ar gyfnod mamolaeth. Miss G 

Hughes yw’r athrawes dosbarth dros dro ac yn rhannu gyda Mr G H Jones. 

Mae Mr S Pritchard yn cynorthwo’r dysgu.  

Blwyddyn 4,5 a 6: Ystafell y Garth.- Miss L Edwards a Mrs  C Roberts ( 

mae Mrs Roberts ar famolaeth ar hyn o bryd). Miss S Jones yw’r athrawes 

llanw. Cefnogir y dysgu gan Mr G Jones. 

 

Y Cyfnod Sylfaen  

 

Mae dosbarth yr Hafod a’r Hendre wedi ei drefnu i ddisgyblion dan 7 mlwydd 

oed, sef Y Cyfnod Sylfaen. Mae cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen dysgu plant 

drwy chwarae strwythedig. Mae’r dosbarth wedi ei rannu yn ardaloedd 

penodol i’r disgyblion gael datblygu sgiliau ymchwilio a dysgu’n annibynnol 

ynddynt.   

 

Mae gennym ddosbarth/ardal tu allan sydd hefyd yn agor i ardd yr ysgol. 

Mae’r athrawon yn cynllunio gyda’r disgyblion gyda’r ffocws ar themâu. 

 

Cofrestrir y disgyblion Meithrin ar ben eu hunain.  Mae ein dosbarth  Derbyn 

yn cofrestru gyda Blwyddyn 1 . Ar ôl cyflwyno’r gwaith mae tasgau ffocws ar 

gyfer y disgyblion i’w cwblhau mewn gwahanol ardaloedd. Mae ffocws ar 

ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn treiddio trwy ‘r tasgau.  

 

Ar ôl cinio mae’r dosbarth yn cynnwys disgyblion Derbyn a Blwyddyn 1.  

  

Mae 7 Maes Dysgu i'r Cyfnod Sylfaen sy'n cael eu cyflwyno drwy 

weithgareddau ymarferol a phrofiadau dysgu gweithredol o dan do ac allan yn 

yr awyr agored. Dyma'r Meysydd Dysgu: 

 datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol 

 sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu 

 datblygiad mathemategol 

 datblygu'r Gymraeg 

 gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd 

 datblygiad corfforol 

 datblygiad creadigol 
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Blwyddyn 2 a 3 (Cyfnod Sylfaen / CA2) 

 

Mae hwn yn ddosbarth addysg gymysg. Dilyni’r cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen 

ym mlwyddyn 2, tra mae Blwyddyn 3 yn cael eu cyflwyno fesul cam i 

gwricwlwm Cyfnod Allweddol 2 ac heb golli gafael llawn ar egwyddorion y 

Cyfnod Sylfaen. Rydym yn frwdfrydig am ‘Gwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus’ 

ac mae’r strwythur yma yn ein galluogi i ddatblygu’r cwricwlwm ar gyfer 

dyfodol Ysgol Tremeirchion.   

 

Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 4, 5 a 6) 

 

Mae’r ysgol yn darparu addysg eang yn ôl y Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn fwy 

diweddar y Meysydd Dysgu a’r Rhaglenni Astudio. Mae pwyslais drwy’r 

cwricwlwm ar fagu a datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn ôl 

goblygiadau’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Rydym hefyd yn datblygu 

pwyslais ar Gymhwysedd Digidol. Bydd pob dosbarth drwy’r ysgol yn dilyn 

‘Thema’, er enghraifft thema am ‘Gymru’. Fel rheol mae 3 thema o astudiaeth 

yn ystod y flwyddyn academaidd. Mae cynllunio CA2 yn symud tuag at 

egwyddorion amlinellir o fewn ‘Cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus’.  

 

  Mae CA2 yn dilyn y Cwricwlwm  yn yr ardaloedd isod: 

 

  Pynciau Craidd   Pynciau Sylfaenol 

 

  Cymraeg    Cerdd  Daearyddiaeth  

  Saesneg    Celf/Dylunio  Hanes 

  Mathemateg    Technoleg     Addysg Grefyddol 

  Gwyddoniaeth   Addysg Gorfforol 

 

Mae pob disgybl yn cael mynediad i offer Technoleg Gwybodaeth. Mae cyfle i 

ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau TGCh wrth astudio yn y gwahanol bynciau ac 

yn draws gwricwlaidd.  

 

Mae cynnwys a natur y gwaith yn cael ei gynllunio o gwmpas oed a gallu y 

plentyn.  Fel ysgol, ‘rydym yn amcanu i hyfforddi plant i ddatblygu yn y 

ffyrdd canlynol: 

 

 (a) i ddarllen yn rhugl ac yn gywir, gyda dealltwriaeth, teimlad a’r gallu i 

 wahaniaethu; 
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 (b) i ddatblygu llawysgrifen ddarllenadwy gyda safonau boddhaol o sillafu, 

 cystrawen, atalnodi ag arfer; 

 

(c) i gyfathrebu yn glir ac yn hyderus wrth siarad ac wrth ysgrifennu, 

mewn  ffyrdd addas i amrywiol achlysuron a bwriadau; 

 

(ch) i wrando yn astud a chyda dealltwriaeth; 

 

 (d) i ddysgu sut i gael gwybodaeth o ffynnonellau amrywiol ac i recordio  

 gwybodaeth a darganfyddiadau mewn ffyrdd amrywiol; 

                            

(dd) i ddeall cymhwysiad o syniadau mathemategol mewn sefyllfaoedd 

amrywiol yn y cartref, dosbarth, ysgol a’r ardal leol; 

 

(e) i sylwi ar bethau byw a phethau difywyd, ac i adnabod nodweddion fel 

trefn a chynllun; 

 

 (f) i feistroli syniadau gwyddonol sylfaenol; 

 

(ff) i ddatblygu hunan ymwybyddiaeth a theimladrwydd tuag at eraill i 

ennill set o werthoedd moesol a’r hyder i wneud a dal barn foesol, ac i 

ddatblygu  

 arferiad o hunan reolaeth ac ymddygiad gymeradwyol; 

 

 

 (g) i wybod am agweddau daearyddol, hanesyddol a chymdeithasol yr 

 amgylchfyd leol, yr etifeddiaeth genedlaethol, ac i fod yn ymwybodol o  

amserau a llefydd eraill, ac i adnabod y cysylltiadau rhwng 

digwyddiadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; 

 

(ng) i ennill rheolaeth ddigonol o’u hunain neu o’u celfi, cyfarpar neu 

offerynnau; i allu defnyddio cerdd, drama ac amryw ffurf o gelfyddyd 

a chrefft fel cyfrwng mynegiant; 

 

(h) i ddatblygu ystwythder a chydweithrediad gorfforol, hyder mewn, a 

thrwy gweithgaredd gorfforol, a’r gallu i fynegi teimladau drwy 

symudiad. 

 

Ein amcanion yw: 

 

(a) i weithredu datganiadau a chyfarwyddion y Polisi Sir ym mhob rhan o’r 
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 cwricwlwm; 

 

(b) i barhau i ddatblygu cwricwlwm cysylltiol a chydbwysol gyda phwyslais 

 arbennig ar chwe rhan o’r cwricwlwm, h.y. datblygiad iaith, datblygiad 

mathemategol, datblygiad wyddonol, datblygiad personol a  

chymdeithasol datblygiad esthetig / creadigol a datblygiad corfforol; 

 

(c) i barhau i bwysleisio datblygiad sgiliau, gwerthoedd, ymagweddiad ac 

 amgyffrediad; 

 

(ch) i gryfhau y cysylltiadau sydd mewn bod rhwng yr ysgol a’r gymuned, a’r 

 gymuned a’r ysgol; 

 

(d) i gryfhau, drwy gymryd rhan yn aml, y cysylltiadau rhwng yr ysgol 

Fabanod fwydol, yr ysgol uwchradd a’r ysgolion cynradd cyfagos. 

 

Bydd y cwricwlwm yn cael ei drefnu i roi dynesiad cydbwysol ac adeiladol i 

bob plentyn tuag at pynciau Craidd a Sylfaenol. 

 

Er mwyn cwmpasu pob rhan o’r cwricwlwm ‘rydym wedi dewis dull draws 

gwricwlaidd lle mae’r plant yn dilyn thema arbennig am dymor neu am hanner 

tymor.  Mae gennym raglen bedair mlynedd o themâu sydd yn sicrhau bod pob 

plentyn yn cwmpasu pob Targed Cyrhaeddiad o leiaf dair gwaith yn ystod y 

blynyddoedd yn yr adran Iau.  Mae’r themâu yn cael eu hadolygu pob 

blwyddyn fel mae newidiadau yn cael eu gwneud i’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  

Lle bo elfen ddim yn cymhwyso i’r thema, bydd hwn yn cael ei drin ar wahân.  

Fel mae’r plant yn symud i fyny drwy’r ysgol bydd mwy o bwyslais ar ddysgu 

pynciol. 

 

 

Cynnydd pob disgybl 

 

Mae’r staff yn gyson yn monitro cynnydd disgyblion drwy osod a marcio 

gwaith yn y dosbarth a drwy osod gwaith cartref. Byddwn yn adrodd yn ôl ir 

disgybl yn reolaidd a chynnig sylwadau neu 2 seren yn nodi yr hyn oedd yn dda 

yn y gwaith ac 1 dymuniad sef eu targed ar gyfer y tro nesaf. Mae pob 

disgybl yn cael y cyfle i weithredu yn wythnosol ar unrhyw ddymuniad a nodi’r 

yn eu gwaith. Yn ogystal mae pob disgybl yn cofnodi eu dymuniadau er mwyn 

tracio cynnydd eu hunain.  
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Yn ystod y flwyddyn mae’r disgyblion hefyd yn derbyn targedau sydd yn cael 

eu cytuno a’u gosod ar adroddiadau ‘golwg ar gynnydd’ ac adroddiadau diwedd 

y flwyddyn. Mae polisi marcio ac adborth ar gael sy’n rhoi mwy o wybodaeth 

am y drefn asesu cynnydd disgybl. 

 

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.  

 

Rydym hefyd yn canolbwyntio ar sgiliau’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd  

(FLlRh). Mae’r FLlRh yn amlinellu’r sgiliau yr ydym yn datblygu gyda’r disgybl. 

 

Disgwylir i’r dysgwr ddatblygu sgiliau llythrennedd drwy: 

 

 llafaredd ar draws y cwricwlwm 

 darllen ar draws y cwricwlwm 

 ysgrifennu ar draws y cwricwlwm 

 

Disgwylir i’r dysgwr ddatblygu sgiliau rhifedd drwy: 

 

 datblygu rhifedd rhesymegol 

 defnyddio sgiliau rhif 

 defnyddio sgiliau mesur 

 defnyddio sgiliau data 

 

DATGANIAD GAN Y CORFF LLYWODRAETHOL AR Y CWRICWLWM 

 

Dylai addysg gynnig ei hun i’r person cyflawn.  Felly, dylai’r cwricwlwm fod yn 

onest ac yn gyfanwaith sydd yn dod a’r disgyblion i gyffyrddiad ag agweddau 

eang ym myd eu profiad addysgol.  Rhaid bod yn gytbwys gan roddi sylw i bob 

elfen dysgu ac yn hyblyg i’r gofynion gwahanol yn ôl gallu, cymwysterau a 

nodweddion y plant.  Proses barhaol yw datblygiad addysgol pob plentyn, felly 

os yw’r cwricwlwm wedi ei baratoi yn dda, yna bydd y plentyn yn symud yn 

llyfn drwy bob lefel o’i fywyd ysgol. 

 

Mae’r Llywodraethwyr yn cefnogi’r A.A.Ll. yn eu penderfyniad i wneud yn siwr 

fod ysgolion yn cael pob cefnogaeth, cyfarwyddyd a gwybodaeth ynglŷn â’r 

Cwricwlwm Cenedlaethol a gofynion y ddeddf. 

 

Rhan yn unig o gwricwlwm cyffredinol yr ysgol yw’r Cwricwlwm Cenedlaethol, 

nid yn unig fod y gwersi ffurfiol yn chwarae rhan bwysig., ond hefyd unrhyw 

weithgaredd anffurfiol sy’n cyfoethogi bywyd y plentyn.  Mae anghenion 

diddordebau a dyheadau’r unigolion i’w cymryd i ystyriaeth yn ogystal â’r 
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cysylltiadau â’r gymuned leol a’r byd tu allan lle mae’r plentyn yn byw.  Rhaid i 

hyn gael ei gynnwys yn deg o fewn y cwricwlwm, fel ei fod yn anogi’r safonau 

a’r gwerthoedd fydd yn angenrheidiol i’r plentyn dyfu’n ddinesydd da o fewn 

cymdeithas ddemocrataidd a hynaws.                              

 

Dyma’r prif gymwysterau: 

 hunan ymwybodaeth 

 hunan barch 

 hunan ddisgyblaeth 

 chwilfrydedd                                    

 gwreiddioldeb 

 dyfalbarhad 

 meddwl agored 

 gonestrwydd 

 cyfrifoldeb 

 bodlonrwydd i gydweithredu 

 annibyniaeth 

 dibyniaeth 

 gweithredgarwch a 

 goddefgarwch. 

 

Dymuniad y Llywodraethwyr yw cael cyd weithio gyda’r rhieni i hyrwyddo’r 

safonau a’r gwerthoedd uchod. 

 

 

Polisi ar Godi Tâl a Dilead 

 

Polisi ar Godi Tâl 

Mae’r Polisi sydd yn cael ei fabwysiadu gan y Corff Llywodraethol yn cael ei 

seilio ar Bolisi Codi Tâl Cyngor y Sir.  

 

1. Nid yw’r Corff Llywodraethol yn ymofyn am godi tâl at unrhyw  

weithgaredd ysgol ond maent yn hawlio’r fraint i ofyn am gyfraniad 

gwirfoddol gan rieni ac eraill os yw’r angen yn codi.  Ni fydd plentyn yn 

cael ei eithrio o unrhyw 

weithgaredd mewn amser ysgol os fydd cyfraniad heb ei wneud (ar 

wahân i amgylchiadau lle byddent yn lletya neu yn cael ychwanegiadau 

dewisiadol). 

 

2. Ymweliadau a Theithiau Ysgol:  Mae’r Corff Llywodraethol yn hawlio’r 

fraint i ofyn am gyfraniadau gwirfoddol. 
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3. Defnyddiau i Bynciau Ymarferol a Chynllun Trosglwyddo:  Bydd codiad  

am ddefnyddiau yn cael ei ofyn amdano.  Bydd gofyn i rieni o flaen llaw 

os ydynt eisiau’r cynnyrch wedi ei orffen. 

 

4. Ychwanegiadau dewisol tu allan i’r diwrnod ysgol:  Bydd codiad yn cael 

ei wneud am unrhyw ychwanegiadau tu allan i’r diwrnod ysgol. Bydd 

manylion yn cael eu hanfon at rieni a bydd angen eu cytundeb mewn 

ysgrifen. 

 

5. Nofio:  Mae nofio yn cael ei farnu yn elfen o’r Cwricwlwm ac felly gall 

ddenu cyfraniadau gwirfoddol. 

 

6. Codi Tâl ychwanegol: 

 (a) lle bo eiddo neu chyfarpar yr ysgol yn cael ei niweidio neu ei golli  

fel canlyniad i ymddygiad plentyn, bydd gofyn am dâl gan y 

rhieni; 

 (b) rhieni sydd yn gyfrifol am ddarparu dillad ymarfer corff. 

 

Cyfraniadau Gwirfoddol 

Er na all ysgolion godi tâl am weithgareddau sy’n digwydd yn ystod amser 

ysgol, gellir gofyn am gyfraniadau gwirfoddol gan rieni ar gyfer 

gweithgareddau sy’n ategu cwricwlwm arferol yr ysgol. 

Bydd ceisiadau i rieni am gyfraniadau gwirfoddol yn nodi:- 

 nad oes rheidrwydd cyfreithiol i wneud cyfraniad gwirfoddol; 

 na fydd disgyblion yn cael eu gadael allan oherwydd anallu neu 

amharodrwydd eu rhieni i dalu; 

 na fydd plant rhieni na all gyfrannu yn cael eu trin yn wahanol mewn 

unrhyw fodd; a 

 y caiff y gweithgaredd ei ganslo os na cheir digon o gyfraniadau 

gwirfoddol i wneud y gweithgaredd yn bosibl, ac os nad oes ffordd o 

gyflenwi’r diffyg. 

Ni ddylai ceisiadau a wneir am gyfraniadau gwirfoddol yng nghyswllt disgyblion 

unigol gynnwys unrhyw elfen o gymhorthdal ar gyfer unrhyw ddisgyblion eraill sy’n 

dymuno cymryd rhan yn y gweithgaredd, nad yw eu rhieni’n fodlon neu’n gallu talu’r 

tâl llawn. 



 30 

 

 

Polisi’r Llywodraethwyr ar Ddilead 

 

Mae disgyblion yn deilwng o ddilead os yw eu rhieni yn derbyn Cefnogaeth 

Incwm neu Credyd Teuluol.  Mae’r ymweliadau a’r teithiau ysgol sydd yn 

cymhwyso i gael dilead llawn o godiad lletya yn rhai sydd yn: 

 

 cymryd lle mewn oriau ysgol fel sydd wedi eu diffinio; 

 yn rhan o ddarpariaeth y Cwricwlwm Cenedlaethol 

 yn rhan o’r ddyletswydd i ddarpar Addysg Grefyddol. 

 

Polisi Addysg Ryw 

 
NÔD 

 

Meithrin gwerthoedd personol gan sicrhau ei fod yn bresennol yng ngwead 

cyffredinol a threfniadaeth ac ethos yr ysgol.   Mae perthynas agos rhwng 

datblygiad plentyn cyflawn a’r ddarpariaeth o amgylchfyd sy’n caniatau iddo 

ddatblygu, tyfu a dysgu.   Trwy arsylwi, mesur, arbrofi, rhagweld, trafod a 

chofnodi ei ddarganfyddion daw’r addysg bersonol yn rhan fywiog o waith 

thema ac fe fydd yn datblygu yn ei wybodaeth a’i ddealltwriaeth o sut y 

mae’r corf yn gweithio, yn ei adnabyddiaeth o drefn nature– atgynhyrchu, 

geni, marwolaeth, ac yn ei allu i ofalu amdano’i hun a diogelu ei les a’i iechyd. 

 

AMCANION 

 

1. Creu ethos arbennig o fewn yr ysgol fydd yn sicrhau fod y plant yn 

gallu gofyn cwestiynau ac ymateb i sefyllfaoedd mewn awyrgylch 

gartrefol lle y caiff y plentyn ymdeimlad o sicrwydd. 

2. Datblygu hunan barch a pharch tuag at eraill drwy feithrin 

sensitifrwydd, gwerthoedd moesol a gofal tuag at eraill. 

3. Sicrhau fod y plant yn cael y wybodaeth gywir ynglyn â datblygiad a 

phrosesau’r corf gan ddefnyddio’r termau cywir am wahanol rannau o’r 

corf. 

4. Galluogi’r plant i ymateb i, ac adnabod ymddygiad amhriodol gan 

oedolion a phlant eraill. 

 

TREFN GWEITHREDU 
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1. Addysgir y plant mewn dosbarthiadau cymysg drwy’r ysgol.  Bydd y 

disgyblion yn cael agoriad at y cwricwlwm cyfan ac nid at yr agweddau 

sy’n berthnasol i’w rhyw. 

2. Bydd cyswllt agos gyda nyrs yr ysgol bob amser.   Fe’i gwahoddir i 

gymeryd rhan mewn gwaith dosbarth gan y teimlwn fod ganddi ran 

bwysig i’w chwarae gan y gall y plant deimlo’n fwy hyderus yn trafod 

materion personol gyda rhywun o’r tu allan. 

3. Mae’n rhaid i unrhyw berson proffesiynol a wahoddir i’r ysgol weithio o 

fewn y polisi a bod yn ymwybodol o ethos yr ysgol a’r modd mae’n 

penderfynu cyflwyno addysg rhyw. 

 

TREFN NEILLTUO PLANT 

 

Mae gan rieni hawl i neilltuo eu plant o wers addsyg rhyw penodol ond mae 

rhai agweddau o addysg rhyw yng Nghyfnodau 1 a 2 yn y Cwricwlwm 

Cenedlaethol Gwyddoniaeth a ni ellir neilltuo plant o’r meysydd hyn o addysg 

rhyw. 

 

Hysbysir y rhieni trwy lythyr os bydd gwers addysg rhyw benodol yn cymeryd 

rhan yn rhoi cyfle iddynt fynegi os yw eu plant i gael cymeryd rhan yn y wers 

neu yn dymuno gweithredu eu hawl i neilltuo eu plant. 

 

Mae copi o bolisi Addysg Ryw yr ysgol ar gael yn yr ysgol i unrhyw un sydd yn 

dymuno ei ddarllen. 

 

Cwynion  

 

Mae Ysgol Tremeirchion wedi ymrwymo i ymdrin â chwynion yn effeithiol. 
Rydym yn anelu at egluro unrhyw faterion nad ydych yn si ˆ wr yn eu cylch. 
Os oes modd, byddwn yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yr ydym wedi’u 
gwneud a byddwn yn ymddiheuro. Rydym yn anelu at ddysgu oddi wrth 
gamgymeriadau a defnyddio’r profiad hwnnw i wella’r hyn a wnawn.  

 Ein diffiniad o g wˆ yn yw ‘mynegiant o anfodlonrwydd mewn perthynas â’r 
ysgol neu aelod o’i staff sy’n gofyn am ymateb gan yr ysgol’. 

Mae’r weithdrefn gwyno hon yn ategu’n hymrwymiad ac mae’n ffordd o 
sicrhau bod unrhyw un sydd â buddiant yn yr ysgol yn gallu mynegi pryder a 
bod yn hyderus y bydd yn cael ei ystyried yn llawn ac, os credir bod sail i’ch 
pryderon, y bydd y mater yn cael ei drin yn briodol ac yn ddi-oed. 
 

 Cam A (Anffurfiol) 
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Mynegwch eich pryder wrth yr athro/athrawes neu’r unigolyn dynodedig o 

fewn 10 diwrnod ysgol 
Mater heb ei ddatrys 

 

Ysgrifennwch at y pennaeth (neu unigolyn dynodedig yr ysgol) o fewn pum 

diwrnod ysgol. 

Cam B (Ffurfiol) 
Bydd y Pennaeth*, neu berson arall wedi ei ddynodi gan yr ysgol, yn cyfarfod 

gyda chi o fewn 10 niwrnod ysgol o dderbyn eich llythyr. Byddan nhw’n 

ymchwilio i’ch cwyn ac yn ysgrifennu atoch chi o fewn 10 niwrnod o gwblhau’r 

ymchwiliad i roi gwybod i chi beth yw'r canlyniad. 
 

Cwyn heb ei datrys 

 

Cam C (Ffurfiol) 

Ysgrifennwch at Gadeirydd y Llywodraethwyr** o fewn pum diwrnod ysgol. 

Bydd y gwyn yn cael ei chlywed gan bwyllgor cwynion y corff llywodraethu o 

fewn 15 diwrnod ysgol i’r dyddiad y bydd eich llythyr wedi dod i law. 

 

Cewch wybod y canlyniad o fewn 10 diwrnod ysgol. 

 
* Os yw’r gwyn yn ymwneud â’r pennaeth, dylech ysgrifennu at gadeirydd y corff 

llywodraethu.  

** Os yw’r gwyn yn ymwneud â chadeirydd y llywodraethwyr, dylech ysgrifennu at yr 

is-gadeirydd. Targedau yw’r holl amserlenni a ddangosir ac maent yn hyblyg; mae o 

fudd i bawb bod cwyn yn cael ei datrys cyn gynted â phosibl. Bydd yr ysgol yn gweithio 

gyda chi i sicrhau bod yr amser a neilltuir i ddelio â’r mater sy’n achosi pryder i chi 

neu’ch cwyn yn rhesymol a’i fod yn helpu i gael ateb i’r broblem.  

 

Mae copi cyflawn o’r Polisi Cwynion ar camau gweithredu ar gael yn yr 

ysgol neu ar wefan yr ysgol. 

 

Cydraddoldeb Anabledd Cyfle Cyfartal a Hiliol  

 

Anabledd 

 

Mae’r Dyletswydd Cydraddoldeb Anabledd yn ddyletswydd newydd o fewn 

Deddf Gwahaniaethu (DDA) 2005 ble mae’n ofynnol i ysgolion gymryd camau 

rhagweithiol i sicrhau bod disgyblion, staff a llywodraethwyr, rhieni/gofalwyr 

a phobl eraill anabl sy’n defnyddio’r ysgol yn cael eu trin yn gyfartal.   
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Y Dyletswydd Cyffredinol: 

 Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl anabl a phobl eraill  

 Dileu gwahaniaethu anghyfreithlon   

 Dileu aflonyddu sy’n gysylltiedig ag anabledd  

 Hyrwyddo agweddau positif tuag bobl anabl 

 Annog pobl anabl gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus  

 Cwrdd ag anghenion pobl anabl ( hyd yn oed os yw hynny’n golygu cael 

eu trin yn well)  

 

Cyfle Cyfartal 
 

Mae’r ysgol yn gwrthwynebu pob math o hiliaeth a senoffobia, gan gynnwys y 

math a gyfeirir tuag at grwpiau a chymunedau crefyddol, er enghraifft 

Islamaffobia, ac yn erbyn teithwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Rydym yn 

parchu credoau ac arferion crefyddol holl staff, y disgyblion a’r rhieni, ac yn 

cydymffurfio â phob cais rhesymol yn ymwneud â hwy. 

 

Rydym yn credo bod gan pob plenty ac oedolyn syn gysylltiedig ar ysgol gyda’r 

hawl mynediad I bod cyfle mae’r ysgol yn ei ddarparu, beth bynnag yw eu 

hiliaeth, rhyw, cred, gallu neu cenedligrwydd. 

 

Cydraddoldeb Hiliol 

 

Rydym yn credu bod dileu hiliaeth a hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yn rhan 

annatod o fywyd pob dydd yr nysgol ac yn ymhlyg mewn unrhyw waith neu 

weithgaredd sydd yn bodoli yn Ysgol Tremeirchion. 

 

 

 

 

 

ARWEINIAD GWRTH FWLIO 

 

Fel rhan o raglen datblygiad moesol a chymdeithasol disgyblion y mae ymdrin 

â’r mater hwn yn annatod.  Y mae’r modd y mae’r disgyblion yn cydweithio â’i 

gilydd yn fater y dylid ei ystyried o ddiwrnod cyntaf eu gyrfa yn yr ysgol 

gynradd.  Gosodir y sylfaeni yn rhaglen datblygiad cymdeithasol y plentyn yn 

y Blynyddoedd Cynnar, a datblygir yr agwedd hon ar bob cyfle posibl yn y 

Cyfnod Sylfaen a CA 2.  Y mae codi ymwybyddiaeth plentyn o beryglon bwlio 

yn rhywbeth a gyfyd yn y gwersi Addysg Grefyddol, yn draws-gwrwcwlaidd 
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yng ngweithgardddau’r dosbarth, yn y Gwasnaethau Boreol a hefyd yn y 

Cwricwlwm ehangach. 

 

Manteisir ar bob cyfle i ddiffinio’r hyn a olygwn wrth fwlio, gan roddi digon o 

gyfleoedd i’r disgyblion i drafod, i chwarae rôl ac i sylweddoli beth yw’r 

canlyniadau posibl. 

 

Gwobrwyo Disgyblion a Disgwyliadau trefn disgyblu  

 

Er mwyn sicrhau awyrgylch hapus a chartrefol yn yr ysgol bydd rhaid i bob 

aelod o’r staff ymdrechu’n deg a chyson i gynnal safonau uchel ac i sicrhau 

bod y plant yn ymwybodol o’r safonau hynny. Mae disgwyl i bob disgybl ddilyn  

disgwyliadau’r dosbarth a’r buarth. 

Gwobrwyo 

 

- Gair tawl neu gyhoeddus o gamoliaeth, cydnabyddiaeth a datganiad 

mewn darn o waith.  

- Bydd disgyblion yn cael eu gwobrwyo dryw’r drefn ‘Cipio’r Cyfle’ am 

eu hagwedd bositif, ymdrech at eu gwaith, bod yn ddinasyddion da, 

parchu eraill, a defnydd o’r iaith Gymraeg  

- Rydym yn  cyflwyno tystysgrif ‘Seren yr Wythnos’  

- Byddwn yn gwobrwyo grwpiau o ddisgyblion am gydweithio cyson 

gyda’i gilydd. 

- Bydd cerdyn post yn cael ei anfon at rieni, yn eu hysbysu pan fydd 

plentyn wedi cyfrannu’n gyson tuag at ethos a bywyd yr ysgol. 

TREFN DISGYBLU 

Rydym yn defnyddio system 3 cam sy’n dilyn egwyddorion disgyblu 

cadarnhaol: 

 

1. Cam 1 – yn dilyn 2 gerydd geiriol gan yr athro/athrawes.  

Cam disgyblu: 5 munud o amser tawel neu cwblhau’r gwaith 

2. Cam 2 – os ceir cerydd geiriol arall rhoddir cyfle i ysgrifennu llythyr 

ymddiheuriad. Copi yn mynd adref i’r rhieni (hy rhieni y plentyn sydd wedi 

ysgrifennu’r ymddiheuriad) 

Strategaethau eraill 

Cerydd geiriol gan y Pennaeth. 

Am ail droseddu – gair tawel gyda’r rhieni. 

Gwahodd y rhieni i drafod y sefyllfa – cedwir cofnod o’r cyfarfod. 
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Trafod gyda’r Llywodraethwyr pan fydd angen cymryd mesurau statudol 

pellach e.e. gwahardd y plentyn. 

 

Amddiffyn Plant 

 

Mae diogelu plant yn holl bwysig yn Ysgol Tremeirchion. Dylai'r ysgol 

ddarparu amgylchedd diogel a chynhwysol lle gall plant a phobl ifanc ffynnu a 

thyfu.  Er mwyn cyflawni hyn, mae amrywiaeth eang o fesurau wedi'u rhoi ar 

waith, drwy bolisïau, fel yr amlinellir yn Adran 17. 

 

Mae gwaith amddiffyn plant yn anochel yn golygu ansicrwydd, amwysedd a 

ffaeledigrwydd oherwydd y wybodaeth gyfyngedig, rhagfynegiadau ynglŷn â 

lles y plentyn yn y dyfodol yn amherffaith ac nid oes ffordd bendant o 

gydbwyso hawliau gwrthdaro rhwng rhieni a phlant. Fodd bynnag, mae'n 

egwyddor sylfaenol bod amddiffyn plant rhag niwed yn gyfrifoldeb pob 

unigolyn sy'n gweithio gyda phlant.  Mae rhieni a'r cyhoedd yn disgwyl 

safonau uchel gan weithwyr amddiffyn plant ym maes diogelu plant ond mae 

eu cyflawni yn heriol i ymarferwyr sy'n gweithio yn y maes hwn.  

 

Mae Cyngor Sir Ddinbych a chorff llywodraethu Ysgol Tremeirchion yn llwyr 

gydnabod y cyfraniad a wna i amddiffyn a diogelu plant ac at hynny'r nod yw 

nid yn unig i leihau'r perygl i blant ond i wella eu hiechyd a'u lles.   

 

Cod Ymddygiad rhieni a gwarcheidwaid 

Er mwyn helpu i greu awyrgylch ysgol sy’n heddychol a diogel, nid yw’r ysgol 

yn cefnogi’r ymddygiadau canlynol gan rieni a gwarcheidwaid:  

 ymddygiad aflonyddgar sy’n amharu neu’n bygwth amharu ar drefn 

dosbarth, swyddfa gweithiwr ysgol, ardal y swyddfa neu unrhyw ardal 

arall yn yr ysgol;  

 bygwth niweidio’n gorfforol unrhyw aelod o staff yr ysgol, 

rhiant/gwarcheidwad arall neu fyfyriwr, pa un ai a yw’r ymddygiad yn 

cynnwys neu efallai’n cynnwys trosedd neu beidio; 

 difrodi neu ddinistrio eiddo’r ysgol;   

 gadael negeseuon e-bost neu ffôn sy’n ymosodol neu fygythiol; 

 defnyddio trais corfforol yn erbyn plentyn neu oedolyn arall. Mae hyn 

yn cynnwys cosb gorfforol yn erbyn eich plentyn eich hunan ar safle’r 

ysgol;  

 mynd at blentyn rhywun arall er mwyn trafod neu eu ceryddu am eu 

gweithredoedd tuag at eich plentyn eich hunan, (gellir ystyried mynd 

at blentyn mewn modd o’r fath fel ymosodiad ar y plentyn hwnnw a gall 

gael goblygiadau cyfreithiol);  
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 defnyddio iaith uchel a/neu gas, rhegi, melltithio, defnyddio iaith 

anghysegredig neu arddangos tymer; 

 ysmygu neu ddefnyddio alcohol neu gyffuriau eraill; 

 gweithredoedd megis poeri ar safle’r ysgol.  

 

Pe bai unrhyw un o’r ymddygiadau uchod yn digwydd ar safle’r ysgol, efallai y 

bydd yr ysgol yn ei hystyried hi’n angenrheidiol cysylltu â’r awdurdodau 

priodol (gan gynnwys yr heddlu) a defnyddio ei phwerau i wahardd yr oedolyn 

o dan sylw rhag dod ar safle’r ysgol. 

 

 E-ddiogelwch                                                          

 

Mae polisi e-ddiogelwchyr ysgol yn ystyried yr holl faterion cyfoes a 

pherthnasol, yng nghyd-destun ysgol gyfan, yn cysylltu gyda pholisïau 

perthnasol eraill, fel polisïau Diogelu, Ymddygiad a Gwrth-fwlio. 

 

Mae Ysgol Tremeirchion yn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gallu 

defnyddio'r rhyngrwyd a thechnolegau cyfathrebu perthnasol yn briodol ac 

yn ddiogel fel rhan o'r ddyletswydd gofal ehangach mae pob un sy'n gweithio 

mewn ysgol yn rhwym iddynt. Mae'r ysgol trwy'r polisi e-Ddiogelwch, yn 

sicrhau ei bod yn cyrraedd dyletswyddau statudol i sicrhau bod plant a phobl 

ifanc yn ddiogel ac wedi'u hamddiffyn o unrhyw niwed bosib, y tu fewn a'r tu 

allan i'r ysgol. 

 

Mae’r disgyblion yn derbyn cyflwyniadau gan asiantaethau, er enghraifft, 

Cyswllt Heddlu yr Ysgol, fel rhan o gynllun cefnogaeth. Mae adnoddau 

ychwanegol hefyd ar gael I rieni a disgyblion ar wefan yr ysgol. 
 
 
 

Crynodeb o ddata cymharol yr ysgol 

 

Cyfnod Sylfaen 

 

% disgyblion sy’n cyflawni Deilliant 5+ yn y 3 maes asesu 

 Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu Cymraeg 

 Datblygiad Mathemategol 

 Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Diwylliannol 
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% Cyflawni Deilliant 5+ (Chwartel) 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

DCS 3 3 4 3 1 4 

Iaith Cym 4 1 4 1 1 3 

Maths 1 4 4 4 1 3 

DPC 1 1 1 1 1 1 

 

%  Cyflawni Deilliant 6+ (Chwartel) 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Iaith Cym 4 2 4 4 3 3 

Maths 3 1 3 4 3 4 

DPC 1 4 4 3 1   4 
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Cyfnod Allweddol 2 

 

% disgyblion sy’n cyflawni Lefel 4+ yn y 4 maes asesu 

 Cymraeg 

 Saesneg 

 Mathemateg 

 Gwyddoniaeth 

 

 
 

Lefel 4+ DPC (Chwartel) 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

DPC 1 4 4 4 1 1 1 

Saesneg 1 4 4 1 1 1 1 

Cymraeg 1 3 3 3 1 1 1 

Math 1 4 1 4 1 1 1 

Gwydd 1 1 1 4 1 1 1 

 

Lefel 5+ DPC (Chwartel) 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Saesneg 4 4 2 3 4 3 1 

Cymraeg 4 2 1 4 4 2 4 

Math 4 3 1 4 4 1 2 

Gwydd 4 3 1 4 4 1 1 

 

 

Blaenoriaethau yr Ysgol 2016-17 

 

O’r Cynllun Datblygu Ysgol (CDY) 

 

BLAENORIAETH / PRIORITY 1: 
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Canolbwyntio ar wella Llefaredd Cymraeg i godi safonau Cymraeg yn enwedig 

Deilliant 6 a Lefel 5. 
 

BLAENORIAETH / PRIORITY 2:  

Canolbwyntio ar godi safonau sgiliau darllen a deall. 
 

BLAENORIAETH / PRIORITY 3 : 

Diweddaru a chynllunio ar sail Adroddiad Donaldson gyda’r prif ffocws ar 

argymhellion ‘ cwricwlwm dyfodol llwyddiannus’. 

 
 

BLAENORIAETH / PRIORITY 4 :  

Datblygu ymhellach cyfleon ‘Llais y Plentyn’.  

 

Blaenoriaethau’r Disgyblion yn seiliedig ar drafodaethau’r Cyngor Ysgol ac 

wedi eu cynnwys yn y CDY. 

 Cadw’r ysgol yn daclus 

 Adnoddau chwaraeon yn cynnwys pyst ar y cae 

 Adolygu’r drefn llyfrau darllen i fod yn un gyfeillgar i’r plant  

 Adnoddau chwarae a chwarae gwlyb  

 Cefnogi elusennau 

 

 Dogfennau ar gael yn yr ysgol 

 

Mae gan yr ysgol nifer o bolisïau yn eu lle. Gellir gwneud cais i weldy rhain. 

Mae ein gwefan yn weddol newydd ac yn parhau i’w ddatblygu. Ein bwriad yw y 

bydd y polisïau ar gael ar y wefan. 

 

Adroddiad Estyn 

 

Gellir derbyn copi o adroddiad  diweddaraf Estyn drwy ofyn am gopi gan yr 

ysgol neu drwy lawrlwytho copi o wefan Estyn. 
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