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 YSGOL GYNRADD LLANFAIR-YM-MUALLT 
Ffordd yr Ysbyty, Llanfair-ym-Muallt, Powys LD2 3GA 

 
Ffôn: 01982 553600 

 

 
 

Pwyllgor Addysg Powys                             Prifathro:  Mr G Cornelius 

 
Annwyl Rieni 
 
Gobeithiwn y bydd y prosbectws yma yn cynnwys y wybodaeth sydd ei hangen arnoch pan fydd eich 
plentyn yn cychwyn yn yr ysgol ac yn eich helpu i ddod i wybod am fywyd a gwaith Ysgol Gynradd 
Llanfair-ym-Muallt. 
 
Symudodd yr ysgol o Heol y Parc i’r adeilad newydd dros bymtheg mlynedd yn ôl.  O safle’r ysgol, 
cewch olygfa hardd dros ddyffryn Llanfair-ym-Muallt. Rydym yn parhau i fwynhau'r gofod ychwanegol 
a  chyfleusterau’r adeilad a’r tir o amgylch, sy’n darparu amgylchedd ysgogol i weithio a chwarae 
ynddo. 
 
Mae cyfarpar da o fewn yr ysgol gyda’r dechnoleg ddiweddaraf ynghyd ag ystod ragorol o lyfrau ac 
adnoddau ar gyfer pob agwedd o’r cwricwlwm. 
 
Ein bwriad yw creu amgylchedd diogel a gofalgar i’ch plentyn gydag awyrgylch hapus a disgybledig, 
lle mae plant yn dysgu rhannu gyda’i gilydd, cydweithio ac ystyried anghenion eraill gyda 
goddefgarwch a chwrteisi.  Ein bwriad yw datblygu sgiliau sylfaenol ac ar yr un pryd cydnabod yr 
angen i bob plentyn ddatblygu ar gyflymdra addas trwy gynnwys amrediad eang o weithgareddau 
academaidd, cymdeithasol, creadigol a chorfforol. 
 
Rydym yn parhau i ymdrechu i wella pob agwedd ar fywyd yr ysgol.  Yn dilyn arolygiad hynod o 
lwyddiannus yng Ngorffennaf 2011, adroddwyd bod y safonau, llwyddiant a’r arweinyddiaeth yn dda.  
Mae llwyddiant yr ysgol yn dibynnu ar bawb yn cydweithio er lles y plant ac mae sawl cyfle i rieni 
gymryd rhan ym mywyd yr ysgol.  Mae Cyfeillion yr Ysgol yn weithgar iawn yn codi arian er mwyn 
prynu adnoddau ychwanegol i’r ysgol ac rydym yn hynod o ddiolchgar am eu cefnogaeth.  Maent 
hefyd yn cynnal sawl digwyddiad cymdeithasol lle mae’r pwyslais ar fwynhad ac nid yn benodol ar 
godi arian.   
 
Gobeithiaf y byddwch yn ystyried y prosbectws yma o fudd a chofiwch fod croeso cynnes i chi 
ymweld â’r ysgol ac i ofyn unrhyw gwestiynau pellach. Bydd eich diddordeb yn yr ysgol yn cael ei 
werthfawrogi. 
 
Yn ddiffuant 
 

G Cornelius 

 
Prifathro  
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Rôl y Llywodraethwyr 
Mae gan Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt uchafswm o 14 o lywodraethwyr.  Etholir 3 ohonynt gan y Cyngor 
Sir ac 1 gan Gyngor y Dref.  Etholir 4 rhiant-lywodraethwyr trwy bleidlais ac 1 athro ac 1 cynrychiolydd arall o 
blith y staff gan staff yr ysgol.  Yn ychwanegol, mae 3 o’r llywodraethwyr yn cael eu cyfethol o’r gymuned leol.  
Mae pob llywodraethwr yn gwasanaethu am bedair blynedd, ac wedi hynny, mae’n rhaid iddynt gael eu hail-
benodi neu eu hail-ethol.  Gweler isod enwau ein llywodraethwyr am y flwyddyn sydd i ddod a pha gategori y 
maent yn perthyn iddo ynghyd â dyddiadau y mae eu cyfnod o wasanaeth yn dirwyn i ben.  Mae Mr Cornelius, 
y Prifathro, yn llywodraethwr hefyd ac mae’r Dirprwy Brifathro’n mynychu’r cyfarfodydd fel sylwedydd.  Gall 
rhieni weld cofnodion o gyfarfodydd y llywodraethwyr a holl ddogfennau polisi’r ysgol.   

 
  

               Y Cyngor Sir 

      Diwedd eu Tymor 
   Cyngh. David Price (Cadeirydd y Llywodraethwyr) Hydref 2019 
   Cyngh. Avril York      Medi 2020 
   Y Parchedig Brian Reardon     Tach 2019 

 
Y Cyngor Cymuned 

Lee Price                                                           Mai 2019 
Andrew Jones                                                           Tach 2020 
Karen Probert                                                            Tach 2020 

 
Llywodraethwyr sy’n cynrychioli’r Rhieni 

Anita Thomas       Medi  2017 
Katie Williams      Mai    2019 
Emma Lewis      Medi  2017 
Kerrie Morgan           Medi  2017 

 
 

Y Cyngor Tref 
   Amiee Powell                  Ebrill  2020 

 
Llywodraethwr sy’n cynrychioli’r Athrawon 

Michelle Davies     Hydref 2019  
 

Llywodraethwr sy’n cynrychioli’r Staff 
Anne Williams      Mehefin 2017 

 
Clerc y Llywodraethwyr 

Mrs Coralie Gittoes-Blower 
         

 
 
Megis Bwrdd o Gyfarwyddwyr, mae’r Llywodraethwyr yn gwneud penderfyniadau ar sut i redeg yr ysgol ac 
mae gan Lywodraethwyr Ysgol bwerau, dyletswyddau a chyfrifoldebau.  Mae swyddogaeth llywodraethwyr yn 
mynd yn fwyfwy cymhleth ac felly maent yn mynychu cyrsiau a chynadleddau a drefnir gan Gyngor Sir Powys 
a sefydliadau eraill. Maent bob amser yn hapus i glywed gan rieni.  Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y 
Llywodraethwyr ar gyfer rhieni pan fydd yr Adroddiad Blynyddol am y flwyddyn flaenorol yn cael ei gyflwyno.  
Gall y Llywodraethwyr gyflwyno barn y rhieni gerbron y Corff Llywodraethol, ond maent yn siarad ac yn 
gweithredu fel unigolion.  Ni ddylid eu hystyried yn ddirprwyon nac yn ‘llefarwyr ar ran y rhieni’. 
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 Staff yr Ysgol 
Prifathro                         Mr G Cornelius  
 
Dirprwy Brifathrawes  Mrs C Rogers                                      Dosbarth Preseli 
   
Y Ffrwd Saesneg  Mrs Rachel Jones     Dosbarth Llyn-y-fan 
Athrawon Dosbarth  Mrs Joseph-Morgan / Mrs Nichola Davies             Dosbarth Llyn Tegid 
     
      
    Miss Elizabeth Bowkett    Dosbarth Cadair Idris 
     
    Mr   David Lewis     Dosbarth Tryfan 
    Mrs Charlotte Goode     Dosbarth Eryri 
                  
Arweinydd y Ffrwd  Miss Bethan Williams     Dosbarth Irfon 
Gymraeg   Mrs Michelle Davies     Dosbarth Gwy 
    Mrs Gillian Williams     Dosbarth Pen-y-fan 
                                               Mrs Joseph- Morgan                                                 Dosbarth Elan / Llyn Tegid 

Mrs Helen Davies     Dosbarth Epynt  
    Mrs Nerys Coyle     Dosbarth Elan  
     
Cydlynydd AAA  Mrs Rachel Jones  
    Mrs Pauline Bevan               Ffrwd Gymraeg  
   
Cynorthwywyr Addysgu Mrs Josie Anthony-Richards    Ffrwd Saesneg  

 
    Mrs Hayley Eggerton     Ffrwd Saesneg 
    Mrs Nina Evans     Ffrwd Saesneg 
    Miss Laura Gittoes     Ffrwd Gymraeg 
     
    Miss Heidi Lewis     Ffrwd Saesneg 

Mrs Cheryl Meadows     Ffrwd Saesney  
    Mrs Elaine Price     Ffrwd Gymraeg  
    Mrs Shan Price     Ffrwd Saesneg 
    Mrs Angela Slatcher     Ffrwd Saesneg 

Miss Emily Thomas     Ffrwd Saesneg 
Miss Eryl Davies     Ffrwd Gymraeg 
Mrs Kerrie Morgan     Ffrwd Saesneg 

    Mrs Anne Williams     Canolfan Arbenigol 
 

Ymwelwyr Addysgu  Mrs Bethan Barlow     Cymraeg Ail Iaith  
 
Ysgrifenyddes yr Ysgol Mrs Sarah James 
 
Uwch Oruchwylydd  Ms Heather James 
Canol Dydd 
Goruchwylwyr   Mrs Angela Lennard  
Canol Dydd   Miss Kirsty Williams, Miss Hannah Whitman, Mrs Anglela Slatcher 

            a Mrs Julie Gwillim    
     
Prif lanhawr/wraig   Mrs Gail Norris 
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Nodau’r Ysgol 

Yn Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt, gosodwn amcanion y gall rhieni, gofalwyr, staff, llywodraethwyr a’r 
gymuned gyfrannu iddynt er mwyn rhoi’r cychwyn gorau posibl i’n plant o ran eu haddysg mewn bywyd.   
Ym mhrosbectws yr ysgol, disgrifiwn yn fyr sut yr ydym yn ymdrin â’r cwricwlwm; mewn dogfennau polisi a 
chynlluniau gwaith, darparwn fanylion o’r hyn sy’n cael ei gynnwys o ran y Cwricwlwm Cenedlaethol trwy’r 
amryw bynciau.   
Pa mor bwysig bynnag yw’r cwricwlwm, dymunwn bob amser ymgysylltu â’r addysg sy’n berthnasol i’r plentyn 
yn gyffredinol – mae cymwysterau personol yn cael eu gwerthfawrogi gymaint ag y mae cyrhaeddiad 
academaidd.   
Wrth gynllunio ar gyfer datblygiad yr ysgol, credwn ei bod yn hanfodol i’n hatgoffa’ ein hunain o’n hamcanion 
fel y cytunwyd. 

“Cyd-ddysgwn, Cydlwyddwn” 

Ein hamcanion ar gyfer cymuned yr ysgol yw : 
  - darparu amgylchedd diogel, hapus, ysgogol a gofalus 
  - gwerthfawrogi pob plentyn ac oedolyn unigol fel aelodau o gymuned yr ysgol 

- darparu cefndir disgybledig lle mae plant yn parchu rheolau a hawliau eraill ac yn dangos           
cwrteisi i bawb 

  - datblygu cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol, gan gynnwys rhieni ac athrawon fel partneriaid. 
  - hyrwyddo cysylltiadau’r ysgol o fewn y gymuned leol. 
 

Ein hamcanion ar gyfer y plant : 
  - gwneud dysgu yn heriol, yn fwynhad ac yn werth chweil 

- darparu cwricwlwm eang, cytbwys ac wedi’i gynllunio’n dda, ac un sy’n diwallu gofynion a 
chyraeddiadau pob plentyn 

- cyrraedd y safonau uchaf posibl, datblygu potensial llawn bob plentyn gan ddarparu 
cyfleusterau ar gyfer eu holl dalentau. 

  - hybu twf hyder a hunan-barch pob plentyn. 
  - annog plant i weithio yn annibynnol a chydweithio hefyd gydag eraill. 
 - datblygu ymdeimlad o dreftadaeth ddiwylliedig a chyfoethog ein cenedl, tra’n gwerthfawrogi a 

dysgu goddefgarwch o draddodiadau a chredoau eraill  
 

Rheolau a Disgyblaeth 
Mae gan yr ysgol bolisïau manwl ar gyfer Iechyd a Diogelwch, Goruchwylio ac Ymddygiad sy’n rhaid i’r holl 
staff ymlynu wrthynt.  Synnwyr cyffredin yw mwyafrif y nifer fechan o reolau sydd gennym ar gyfer y plant.  
Rydym yn pwysleisio’n gyson wrth  y plant yr angen i barchu eraill a’u heiddo.  Y rheolau yw:   
 

Er mwyn bod yn hapus a chyflawni ein gorau yn ein hysgol, mae angen i ni :- 
1. fod yn onest 

2. dangos parch at bawb a phopeth 

3. cyrraedd yr ysgol mewn pryd 

4. gwisgo’n ddestlus ac yn briodol 

5. sefyll mewn rhes yn dawel 

6. cerdded yn dawel o gwmpas yr ysgol 

7. bwyta ffrwythau yn ystod amser chwarae 

 
Sefydlwyd y rheolau er mwyn diogelwch a hapusrwydd pawb yn ein hysgol.  Defnyddir ac ailadroddir y rheolau 
yn aml yn ystod dosbarthiadau, wrth gydaddoli, gwersi Addysg Bersonol, Cymdeithasol ac Iechyd a 
gwasanaethau boreol yr ysgol gyfan er mwyn egluro gymaint y gall pob un effeithio ar ein hysgol.    
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Ymddygiad Disgyblion 
Mae’r athro dosbarth yn ymwneud, nid yn unig â chynnydd addysgol eich plentyn, ond hefyd â’i ddatblygiad 
personol a chymdeithasol.  Ceisiwn gyfuno disgwyliadau uchel gydag agwedd dosturiol.  Fodd bynnag, 
weithiau mae problemau’n codi a phryd hynny, byddwn yn cynnwys y rhieni o’r cychwyn yn hytrach na gohirio’r 
mater hyd yn ddiweddarach, a hyderwn, fel rhieni, y byddwch chithau’n gwneud yr un fath.  Gall babi newydd 
yn y teulu, marwolaeth sydyn neu ryw ofid yn y cartref achosi i’ch plentyn ymddwyn yn wahanol yn yr ysgol, yn 
yr un fath ag y gall gofid am waith ysgol neu wrthdaro gyda ffrind achosi problemau i chi yn y cartref.  Mae hyn 
oll yn cael ei egluro’n fwy manwl ym Mholisi Ymddygiad a Disgyblaeth yr Ysgol.     

 
 Plant dan Oed Ysgol 

Ceisiwn bob amser gysylltu gyda rhieni ymhell cyn i’w plant ddechrau’r ysgol a’u gwahodd i gyfarfod â ni cyn 
i’w plentyn ddechrau ei ymweliadau wythnosol yn y tymor cyn y ben-blwydd yn bedair oed.  Byddwch hefyd yn 
derbyn y prosbectws hwn a’n ‘Llyfryn Dan Oed Ysgol’.    Hefyd, mae athrawon y Blynyddoedd Cynnar yn 
ymweld â’r Cylchoedd Meithrin er mwyn dod i adnabod y plant a byddant yn trefnu cyfarfodydd preifat gyda chi 
yn fuan ar ôl i’ch plentyn ddechrau’n gyda ni amser llawn. 
 

Trefniadaeth yr Ysgol 
Trefnir yr ysgol yn grwpiau blwyddyn.  Bydd plant yn cychwyn y Tymor cyn iddynt gael eu pen-blwydd yn 
bedair oed yn y Dosbarth Meithrin/Derbyn ac yn parhau yn y dosbarth hwnnw hyd fis Medi y flwyddyn ysgol 
pan maent yn cyrraedd pump oed.  Wedi  hynny, maent yn cael eu derbyn i Flwyddyn 1 gan symud i fyny bob 
mis Medi i’r grŵp blwyddyn nesaf hyd nes iddynt gyrraedd Blwyddyn 6.  Ar ôl hynny, rhaid i ni adael iddynt 
fynd i’r Ysgol Uwchradd!  Cyfeirir at y Dosbarth Derbyn, dosbarthiadau Blwyddyn 1 a 2 fel Cyfnod Allweddol 1 
(Babanod), a Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 fel Cyfnod Allweddol 2 (Iau).  Yn Llanfair-ym-Muallt, mae gennym 
Ganolfan Arbennig a pump dosbarth yn y Ffrwd Gymraeg.    
 

Maint y dosbarthiadau (Ionawr 2017)  
 

Dosbarth Tryfan 24 

Dosbarth Cadair Idris 26 

Dosbarth Llyn Tegid 27 

Dosbarth Preseli 17 

Dosbarth Llyn-y-fan 29 

Dosbarth Eryri 10 

Dosbarth Pen-y-fan 14 

Dosbarth Epynt 30 

Dosbarth Elan 24 

Dosbarth Gwy 27 

Dosbarth Irfon 29 

  

CYFANSWM   257 
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Y Ffrwd Gymraeg 
Mae pump dosbarth yn ein Ffrwd Gymraeg: Athrawes babanod Irfon yw Bethan Williams; Gwy Blwyddyn 1 a 2 
Michelle Davies; Elan (Blwyddyn 3 a 4) Nerys Coyle a Rhian Joseph-Morgan ; Epynt (Blwyddyn 4 a 5 ) Helen 
Davies; a Phen-y-fan (Blwyddyn 5) Gillian Williams.  
Y bwriad yw trochi’r plant yn yr iaith Gymraeg yn ystod adeg derbyn a babanod fel eu bod erbyn cyrraedd 7 
oed bron yn hollol ddwyieithog.  O 7 hyd 11, mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu defnyddio ym mhob pwnc 
gan bwysleisio pwysigrwydd y ddwy iaith a’u diwylliant. 
Mae hi’n ffaith fod plant sydd wedi eu trochi mewn ail iaith o oedran cynnar yn dysgu yn gyflym i newid o un 
iaith i’r llall yn ôl y galw a felly mae addysg drwy gyfrwng y Gymraeg o fewn gallu plentyn ifanc hyd yn oed lle 
nad yw’r Gymraeg yn cael ei siarad yn y cartref. 

Mae’r Ffrwd Gymraeg wedi tyfu dros y blynyddoedd diwethaf, yn unol â thwf a datblygiad y Cylch 
Meithrin yn Llanfair-ym-Muallt a darpariaeth Gymraeg yn yr Ysgol Uwchradd, rydym yn disgwyl i'r twf  
barhau yn y dyfodol.  Cyn i’r plant adael yr ysgol maent yn cyrraedd safon dda yn y Gymraeg a’r 
Saesneg. Yn Mai 2005 creodd yr ysgol argraff dda o ran safon darllen y plant, a dywedodd yr 
arolygwyr fod y safon yn well nag mewn rhai ardaloedd Cymraeg ‘Iaith cyntaf’. 
 

Gwisg Ysgol 
Mynna’r Llywodraethwyr fod y plant yn gallu uniaethu gyda’r ysgol a’r ffordd orau o wneud hyn yw 
drwy wisgo gwisg ysgol.  Mae copi o bolisi’r ysgol o ran gwisg ysgol yn gynwysedig ar ddiwedd y 
prosbectws (Atodiad E). 
Mae’r ysgol yn archebu crysau chwys/crysau polo penodol am bris cystadleuol.     
Mae’r wisg ysgol yn cynnwys crys chwys, emerald, a chrys polo gwyn neu las tywyll, y ddau grys wedi’u 
haddurno â bathodyn yr ysgol.  Mae’r rhain ar gael o swyddfa’r ysgol am £9 a £7 yr un.    
Awgrymwn fod y plant yn gwisgo sgert / trowsus du neu lwyd ac esgidiau du.  
Mae’r Llywodraethwyr yn bendant o’r farn na ddylai’r plant, am resymau iechyd a diogelwch, gerdded 
o gwmpas yn eu sanau pan fyddant dan do, ac y dylent wisgo rhyw fath o esgidiau trwy gydol yr 
amser, ac eithrio pan fyddant yn cael gwersi addysg gorfforol neu ddawns pan ddylent fod yn 
droednoeth.     
 

 Diwrnod Ysgol 
 

Mae’r ysgol yn cychwyn am 8:50 ac yn gorffen am 3:25. 
                       Amser chwarae yn y bore 10:25 - 10:40 (Babanod) a 10.40 – 10.55 (Iau) 

Cinio am 11:45 (Dosb. Derbyn), 12.00 (Babanod) hyd 1 o’r gloch 
a 12.15 (Iau), hyd 1.15 

Amser chwarae yn y prynhawn 2:15 - 2:30 (Babanod) 
 

Clwb Bore Da 
Mae’r Clwb Bore Da yn dechrau am 8.00 y b. 

 
Cyrraedd yr Ysgol 

Gofynnwn, am resymau iechyd a diogelwch, na fydd y plant yn cyrraedd yr ysgol cyn 8.40 a.m. a’u 
bod yn aros yn iard yr ysgol hyd 8.50. pan fydd y gloch yn canu.  Pan fydd y tywydd yn arw, caniateir 
iddynt ddod i mewn i’r ysgol cyn i’r gloch ganu.   
 

Trefniadau Cinio 
 Mae’r plant i gyd yn defnyddio’r neuadd yn ystod amser cinio, un ai  er mwyn cael pryd wedi’i 
goginio’n barod neu er mwyn bwyta eu pecynnau bwyd.  Pris pryd bwyd yr ysgol yw £2.25.  
Dylai’r plant ddod â’u harian ddydd Llun, sef £11.25 am yr wythnos,  mewn amlen wedi’i nodi’n 
briodol, a chesglir yr amlenni o’r dosbarthiadau.    
 
Mae prydau bwyd ysgol ar gael am ddim i deuluoedd ag incwm isel. Ceisiadau at Adran 
Gwasanaethau Arbennig, Yr Adran Addysg, Neuadd Sir Powys, Llandrindod neu anfon cais at y  

Prifathro. 
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Mae disgyblion yr ysgol dan ofal a goruchwyliaeth y goruchwylwyr canol dydd yn ystod yr egwyl ginio.  
Disgwylir i’r disgyblion ddangos parch bob amser at y goruchwylwyr.  O ganlyniad i unrhyw ymddygiad 
afreolus, anfonir llythyr at riant / rhieni y disgybl yn gofyn iddo / iddynt fynd â’r plentyn o’r ysgol yn ystod yr awr 
ginio am gyfnod penodol hyd nes bydd y disgybl yn ymwybodol o’r cwrteisi a’r parch a ddisgwylir ganddo.    

 
Amser Chwarae 

Mae Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn rhan o Rwydwaith Cymru – Cynllun 
Ysgolion Iach.  Fel Ysgol Iach ym Mhowys, anogwn fwyta’n iach yn ystod amser chwarae.  Awgrymwn fod eich 
plentyn yn dod â darn o ffrwyth, megis banana, afal, grawnwin neu resins, moron neu debyg, ynghyd â dŵr i’w 
yfed. 

 
Diwedd y Dydd 

Mae’r rhieni fel arfer yn aros ar iard yr ysgol ar ddiwedd y dydd.  Mae athrawon y babanod 

yn anfon y plant allan pan fyddant wedi gweld y rhieni drwy ffenestr yr ystafell ddosbarth.  Os 
bydd rhywun arall yn galw am eich plentyn, rhowch wybod i athro’r dosbarth yn y bore.  Byddem 
yn ddiolchgar petaech yn cadw’r fynedfa yn glir fel y bydd yn haws i’r plant ymadael.  Mae’n well 
gadael cadeiriau gwthio y tu allan.   

 
 

Eiddo’r Disgyblion 
Mae mwyafrif yr offer sydd ei angen ar y plant ar gael yn yr ysgol, er y bydd rhai plant yn dymuno dod â’u 
pennau ysgrifennu a’u pennau ffelt gyda hwy. Awgrymwn fod pob dilledyn ac eiddo yn 
cael ei labelu yn glir i gynnwys enw’r plentyn.   
Anogwn y plant i beidio â dod ag unrhyw eitemau gwerthfawr i’r ysgol rhag ofn iddynt gael eu 
colli neu eu torri.  Yn yr un modd, anogwn y plant i beidio â dod â thlysau gan y bydd angen 
iddynt eu tynnu i ffwrdd yn ystod gwersi Addysg Gorfforol ac ati.   
Ni chaniateir ffonau symudol yn yr ysgol.   
Pan fydd arian yn cael ei anfon i’r ysgol, gofynnwn ichi ei roi mewn amlen wedi’i nodi ag enw’r 
plentyn a’r swm sy’n amgaeedig.  Fel hyn, gall yr amlenni gael eu cyflwyno cyn gynted â phosibl i athro’r 
plentyn neu i oedolyn perthnasol yn yr ysgol. 
 

Cylchlythyrau 
Anfonwn Gylchlythyr yr ysgol atoch o leiaf unwaith yn ystod pob mis.  Bydd y 
cylchlythyrau’n cynnwys manylion am achlysuron, hysbys am weithgareddau a gynhelir 
gan Ffrindiau’r Ysgol ac unrhyw wybodaeth gyffredinol a fydd o ddiddordeb i chi. 
Rydym yn ymwybodol nad yw’r cylchlythyrau yn cyrraedd y cartref weithiau ac mae hyn 
bob amser yn broblem.  Rhown rif ar bob cylchlythyr fel y gallwch weld os oes bwlch ac 
mae gennym gopïau sbâr yn y swyddfa ac ar hysbysfwrdd y rhieni.  Rydym yn eu  

     cyhoeddi hefyd ar wefan yr ysgol o dan “www.builth.powys.sch.uk”. 
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 Y Cwricwlwm Cenedlaethol 
 

Y Cwricwlwm  
 
Y CYFNOD SYLFAEN 
  
Ers mis Medi 2008, mae plant y Dosbarth Derbyn yn Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt wedi dilyn Cwricwlwm 
y Cyfnod Sylfaen.  Cafodd y Cyfnod Sylfaen ei gyflwyno i ddisgyblion Blwyddyn 1 y fis Medi 2010 ac i 
ddisgyblion Blwyddyn 2 o fis Medi 2011.    
Mae’r Cyfnod Sylfaen yn seiliedig ar saith maes 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 

 a Datblygiad Creadigol 

Amcan y meysydd dysgu hyn yw datblygu twf cyffredinol pob plentyn trwy adeiladu ar ei brofiadau dysgu, ei 
wybodaeth a’i sgiliau blaenorol a chan ganolbwyntio ar weithgareddau uniongyrchol o ddysgu trwy brofiad.  
Rhoddir cryn bwyslais ar ddatblygu: 

 datblygiad holistaidd plant a’u sgiliau ar draws y cwricwlwm 

 lles personol, cymdeithasol, emosiynol a deallusol 

 amgylchedd sy’n hyrwyddo darganfod ac annibyniaeth 

 agweddau positif fel y gall y dysgu fod yn brofiad pleserus a phositif, ac yn brofiad y dymunant ei 

barhau cyhyd â phosibl 

 adeiladu hunan-barch a hunanhyder wrth arbrofi, cymryd risgiau, datrys problemau, gwneud 

penderfyniadau a ffurfio perthnasoedd newydd 

 gweithgareddau creadigol, mynegiannol ac arsylwadol sy’n dangos eu hymatebion personol 

 dysgu yn yr awyr agored; dysgu ymarferol uniongyrchol am weithgareddau corfforol a’r byd naturiol, yn 

ogystal â dysgu ar raddfa helaeth am bob maes o gwricwlwm y Cyfnod Sylfaen 

 Bydd sgiliau ‘Datblygu Meddwl’, ‘Datblygu Cyfathrebu’, ‘Datblygu TGCh’ a ‘Datblygu Rhifau’, yn cael eu 

datblygu yn ystod y Blynyddoedd Cynnar.  

 
CYFNOD ALLWEDDOL 2 
Ym mis Medi 2008, diwygiwyd y cwricwlwm ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 gan Lywodraeth Cynulliad Cymru er 
mwyn ‘datblygu cwricwlwm fydd yn canolbwyntio ar y dysgwr ac ar sgiliau sy’n berthnasol i’r unfed ganrif ar 
hugain gan gynnwys pob dysgwr.” 

  
Addysgir y pynciau canlynol:  
Cymraeg (Iaith Gyntaf) 
Saesneg    
Mathemateg    
Gwyddoniaeth      Pynciau Craidd  
 
Technoleg Gwybodaeth 
Technoleg 
Hanes 
Daearyddiaeth 
Cerddoriaeth      
Celf       Pynciau Sylfaen 
Addysg Gorfforol 
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Addysg Grefyddol 
Cymraeg (Ail Iaith) 
Addysg Bersonol, Cymdeithasol ac Iechyd 
        
Mae pwyslais yr addysgu ar ddatblygu sgiliau, a dysgu sgiliau a fydd yn fuddiol o hyd.  Mae yna sgiliau sy’n 
benodol i bob pwnc o fewn y Cwricwlwm a rhai sy’n gymwys ar draws y cwricwlwm.  Mae’r sgiliau yn cychwyn 
yn y Cyfnod Sylfaen ac yn cael eu datblygu ymhellach yn ystod Cyfnod Allweddol 2.   
Addysgir y disgyblion trwy ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu.  Mae’n bosibl eu haddysgu’n unigol, 
mewn grwpiau neu fel dosbarth cyfan.  Darperir cydbwysedd o weithgareddau ymarferol ac ysgrifenedig ar 
gyfer y disgyblion. 
 
Nid yw addysg yn cael ei gyfyngu i’r dosbarth yn unig ond yn hytrach, mae’n manteisio ar yr amgylchedd lleol, 
a threfnir ymweliadau addysgiadol fel rhan o astudiaethau’r plant.  Estynnir gwahoddiad hefyd i siaradwyr 
gwadd i sgwrsio am ystod amrywiol o bynciau.  Trefnir hefyd ymweliadau ag amgueddfeydd ac 
arddangosfeydd yn unol â pholisi’r Corff Llywodraethol o ran codi tâl ac eithrio.   
 
Mae pob plentyn ym Mlynyddoedd 2 a 6 yn cael ei asesu mewn Cymraeg neu Saesneg, Mathemateg a 
Gwyddoniaeth yn ystod tymor yr haf.  Mae hyn ar ffurf asesiad athro yn seiliedig ar waith y plentyn trwy’r 
flwyddyn.    
 
Mae yna nifer o ffactorau sy’n dylanwadu ar y lefelau y gall plentyn eu cyrraedd o ran Pynciau’r Cwricwlwm 
Cenedlaethol, ac o’r herwydd, rhaid bod yn ofalus wrth gymharu.  Rhestrir isod y ffactorau mwyaf amlwg a all 
ddylanwadu ar berfformiad plant : 

a) eu hoed pan fyddant yn cael eu hasesu (gall hyn amrywio o 10 mis) 
b) yr amser y mae’r plant wedi bod yn yr ysgol 
c) eu gallu naturiol 
d) nifer yr athrawon y maent wedi’u cael 
e) lefel y gefnogaeth y maent yn ei derbyn yn y cartref 
f) a ydynt yn dioddef o unrhyw anabledd dysgu 
g) ai merch neu fachgen yw 
h) yr amser y maent wedi bod yn astudio’r pwnc (e.e. Cymraeg) 
i) cyfnodau o absenoldeb o’r ysgol. 

Gellir dod o hyd i’r crynodeb diweddaraf o ganlyniadau asesu’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn yr ysgol hon ac yn 
genedlaethol yn yr atodiad. 
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Llythrennedd 
Yn Llanfair-ym-Muallt, tybiwn fod sylfaen dda mewn llythrennedd yn hanfodol.  Rhoddir 
yr un pwyslais ar ysgrifennu a darllen o oedran cynnar.  Mae’r llyfrau sy’n cael eu 
defnyddio gan y plant yn rhan o raglen ddarllen yr ysgol sy’n cael eu graddio’n ofalus i 
lefelau gwahanol. Fel y bydd y plant yn datblygu yn yr ysgol, fe’u hanogir i ddarllen 
amrywiaeth o ddeunyddiau.   
Wrth i’r plant ddysgu ysgrifennu, fe’u cyflwynir i amrywiaeth o ddeunydd ysgrifenedig 
gan gynnwys dyddiaduron, llythyron, hysbysebion ac adroddiadau.  Mae nifer o’r rhain 
yn sgiliau y bydd y plant yn gwneud defnydd ohonynt pan fyddant yn oedolion.  Addysgir 
y plant i ymfalchïo yn eu gwaith ysgrifenedig a’u cyflwyniad.  Gellir gwneud cais am gopi  
o bolisi llawysgrifen yr Ysgol.   

 
Mathemateg a Rhifedd 

 Trwy gydol polisi mathemateg strwythuredig yr Ysgol, ein bwriad yw datblygu  
 ystod o sgiliau mathemategol y gobeithiwn y gall plant eu defnyddio o fewn 
 sefyllfaoedd bob dydd.  Trwy amrediad o ddulliau addysgu mathemateg, mae’r  
 plant yn cael eu hannog i ddatblygu meddylfryd rhesymegol ac i fynegi eu hunain 
 yn fathemategol.  Rhoddir cryn bwyslais ar rifedd sylfaenol ac mae’r plant o Flwyddyn 
 1 hyd at Flwyddyn 6 yn cael ymarfer dyddiol mewn mathemateg y pen.   
 

Gwyddoniaeth 
O ran gwyddoniaeth, ein bwriad yw darparu gwybodaeth ar gyfer y plant ynghyd â sgiliau 
sy’n angenrheidiol i wneud synnwyr o’r byd.  Maent yn cael cyfleoedd i arsylwi, rhagfynegi, arbrofi 
ac archwilio yn ogystal â derbyn gwybodaeth benodol am y pwnc gan yr athro.  Mae’r plant yn cael 
eu hannog i ddefnyddio prosesau a sgiliau penodol gydag ymwybyddiaeth o agweddau a 
gweithdrefnau sy’n ymwneud ag iechyd a diogelwch.   

 
Cymraeg 
Mae pob plentyn yn y ffrwd Gymraeg yn dysgu Cymraeg fel iaith gyntaf.  Addysgir Cymraeg mewn modd sionc 
a bywiog, gan alluogi’r plant i ddeall geiriau ac ymadroddion o’r cychwyn, dysgu ynganu’n ddeallus, ac yna 
symud ymlaen i ymateb, deall geiriau syml a chopïo ac ysgrifennu geiriau eu hunain.  Yn y modd hwn, mae’r 

plant yn dod yn fwy hyderus o ran deall a defnyddio’r Gymraeg, ac maent yn dysgu 
patrymau iaith ac ymadroddion, yn cynyddu eu geirfa, yn darllen llyfrau syml, yn 
ysgrifennu ac yn darllen brawddegau byr.    
Mae’r ysgol yn cyrraedd safon dda o ran addysgu’r Gymraeg fel iaith gyntaf ac ail iaith.  
Defnyddiwn y Gymraeg mewn nifer o’n gweithgareddau ac achlysuron yr Ysgol yn ystod 
y flwyddyn, gan gynnwys y cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi, eisteddfodau lleol a’r Urdd. 
Mae Cymraeg ac ethos Gymreig yn cael eu hystyried fel sgiliau allweddol ar gyfer 
disgyblion yng Nghymru.  Mae’r Cwricwlwm Cymreig yn cynyddu dealltwriaeth y plant am 
Gymru a’i hanes, ei diwylliant a’r gymdeithas, a chefnogwn hyn trwy ymweld â 

gwersylloedd yr Urdd, ymweld ag ardaloedd naturiol Gymraeg a sefydliadau a chanolfannau adnabyddus yng 
Nghymru.    

 
Technoleg Gwybodaeth 
Erbyn hyn, rydym yn byw mewn oes dechnegol sy’n newid yn gyson. Mae datblygiadau technolegol yn golygu 
bod technoleg gwybodaeth yn cael ei defnyddio ym mhob agwedd o fywyd.  Oherwydd hyn, mae angen i blant 

gael profiad o gyfrifiaduron a thechnoleg o’r adeg y byddant yn cychwyn yn yr ysgol.  Yn 
Ysgol Llanfair-ym-Muallt, mae pob plentyn, o’r Dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6 yn 
cael ei annog i ddatblygu ei reolaeth o’r bysellfwrdd a’r llygoden er mwyn gallu 
cymhwyso’r sgiliau hyn i feddalwedd addysgol.  Fel bo’r plant yn camu ymlaen, datblygir 
profiadau pellach o ran rhaglenni a swyddogaethau penodol, gan gynnwys rhannu a 
chwestiynu gwybodaeth ar y Rhyngrwyd a thrwy e-bost, gan gyflwyno data a dehongli 
ystadegau.  Rhoddir pob gofal i sicrhau bod y plant yn cael mynediad i wybodaeth sy’n 

berthnasol i’w hanghenion a’u gallu.      
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Celf a Thechnoleg 
Ein bwriad yw datblygu ac annog gallu naturiol y plant gan roi cyfle iddynt werthfawrogi 
amrediad o gyfryngau.  Anogir y plant i ddatgan eu syniadau a’u creadigrwydd wrth ddatblygu 
ystod eang o brofiadau yn y ddau bwnc.  Mae hanes paentiadau adnabyddus a strwythurau a 
bywydau artistiaid adnabyddus lleol a Phrydeinig yn cael ei astudio er mwyn i’r plant ddeall  
cyd-destun y gwaith sydd wedi’i osod.  Mae’r plant yn dysgu gwerthfawrogi a defnyddio 
deunyddiau er mwyn bod yn greadigol, i ddatrys problemau a dod yn fwy ymwybodol o’r ffordd 
y mae technoleg wedi llywio’r byd.     

 
Hanes a Daearyddiaeth 

Mae Hanes yn canolbwyntio ar astudiaeth o nodweddion priodol am gyfnodau arbennig, 
cymdeithasau a sefyllfaoedd.  Mae hyn yn cynnwys amrediad o syniadau, credoau ac 
agweddau pobl.  Mae hefyd yn cynnwys amrywiaeth gymdeithasol, ddiwylliannol, grefyddol ac 
ethnig y cymdeithasau sy’n cael eu hastudio.   
O ran Daearyddiaeth, rydym yn canolbwyntio ar leoedd go iawn, pa fath o le yw a’r 
rhyngweithio rhwng pobl a’u hamgylchedd.  Mae’n cynnwys hefyd astudiaeth o leoliad 
nodweddion ffisegol a dynol y ddaear a’r prosesau, y systemau a’r cydberthynas sy’n eu creu 

ac yn dylanwadu arnynt.  Gwneir defnydd o’r amgylchedd lleol wrth gyflwyno’r maes hwn o fewn y cwricwlwm.   

 
Cerddoriaeth 
 Mae yna nifer o gyfleoedd i bob plentyn gael profiad o bob agwedd o’r cwricwlwm cerddoriaeth.  Maent yn 
cael cyfle i gymryd rhan mewn elfennau sy’n cynnwys rhythm, cerddoriaeth greadigol a dawns, 
cyfansoddiadau sy’n seiliedig ar y cyfrifiadur, cyfansoddiadau cerddorol ac archwiliadau i hanes cerddoriaeth.  

Fel rhan o’r gwasanaeth boreol, mae’r plant yn cael cyfle i glywed pob math o gerddoriaeth 
ac estynnir gwahoddiad i gerddorion ymweld â’r Ysgol er mwyn ehangu profiadau 
cerddorol y plant.  Fel rheol, ceir un prif gynhyrchiad yn flynyddol pan fydd y plant yn cael 
cyfle i gymryd rhan.   
Caiff y plant gyfle i dderbyn hyfforddiant ar ganu’r ffidil, y gitâr, chwythbrennau ac 

offerynnau pres.  Fodd bynnag, mae’r gwersi hyn trwy drefniant preifat y rhieni a’r ffioedd yn cael eu talu’n 
uniongyrchol i’r tiwtoriaid sy’n ymweld â’r Ysgol.     
 

Addysg Grefyddol 
Mae Addysg Grefyddol yn cael ei ddarparu yn unol â Maes Llafur Cytunedig Powys.  Anogir y plant i ddatblygu 
eu gwybodaeth o grefyddau’r byd a chymharu’r rhain â’u credoau hwy.  Hefyd, cynorthwyir y plant i ddeall eu 
teimladau ac agweddau eraill. Gellir gwneud cais am gopi o’r maes llafur cytunedig.   

 
Addysg Gorfforol 

Mae ein rhaglen Addysg Gorfforol trwy gydol y flwyddyn yn cynnwys addysgu Nofio, Gemau, 
Sgiliau Athletaidd, Dawns, Gymnasteg ac Addysg yn yr Awyr Agored ac Addysg Anturus.   
Mae’n ofynnol i bob plentyn gael pâr o siorts a chrys-T ar gyfer AG.  Rhowch wybod i’ch athro 
beth yw eich dewis.  Mae angen esgidiau ymarfer ar blant o bob oed ar gyfer gweithgareddau 
yn yr awyr agored ond gall y plant yn aml fod yn droednoeth ar gyfer gymnasteg a dawns o dan 
do.  Nid yw esgidiau ymarfer gyda gwadnau plastig yn addas ar gyfer gweithgaredd o dan do 
gan y gallant fod yn eithaf llithrig, ac felly yn beryglus.  Dylai’r plant newid bob amser ar gyfer 

gwersi Addysg Gorfforol oherwydd yr elfen iechyd a diogelwch.  Gellir defnyddio dillad tebyg ar gyfer gemau, 
ond mae’n bosibl y bydd angen esgidiau pêl-droed a thracwisg ar gyfer y plant hŷn pan fyddant yn chwarae 
gemau ar borfa yn y gaeaf.   
Mae pob plentyn yn dysgu nofio o Flwyddyn 1 ymlaen a bydd angen gwisg nofio un darn addas arnynt.  Mae 
capiau nofio yn ddefnyddiol ar gyfer cadw gwallt hir yn sych ac mae’n bosibl i’r plant wisgo gogls os bydd y 
rhieni’n llenwi ffurflen i ganiatáu hynny; mae’r ffurflenni hyn ar gael yn swyddfa’r Ysgol.  (Rheol y Sir yw hon.)   
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Addysg Bersonol, Cymdeithasol ac Iechyd 
Daeth ABC ac Iechyd yn bwnc gorfodol ym mis Hydref 2002.  Bwriad y pwnc yw annog plant i fod yn iach ac 
annibynnol ac yn aelodau cyfrifol o gymdeithas.  Mae’r disgyblion yn cael eu hannog i chwarae rôl bendant o 
ran cyfrannu at fywyd yr Ysgol a’r gymuned ehangach.  Trwy’r profiadau hyn, mae’r plant yn datblygu 
ymdeimlad o hunan-barch.  Fe’u haddysgir am hawliau a chyfrifoldebau a hyderwn y byddant yn dysgu deall yr 
hyn a olyga bod yn aelod o gymdeithas amlddiwylliannol, amrywiol.   

 
Gwaith Cartref 
Er mwyn sicrhau barn y rhieni, dosbarthwyd holiadur cyn i’r Ysgol lunio polisi ar waith cartref. 
Amlygwyd un ffaith bendant, sef bod yna safbwyntiau gwrthdrawiadol eang!  Cafwyd amrywiaeth helaeth; 
roedd rhai o’r rhieni am weld gwaith cartref ffurfiol a rheolaidd am o leiaf awr bob nos tra nad oedd eraill am 
gael unrhyw waith cartref!  Cymerwyd yr elfen ganolig wrth lunio polisi’r Ysgol ar waith cartref.  Mae’n dynodi y 
bydd plant, wrth iddynt fynd yn hŷn, yn cael tasgau ffurfiol i’w cwblhau yn y cartref, ac erbyn Blwyddyn 6, 
byddant wedi cyfarwyddo â’r tasgau hyn er mwyn eu darparu ar gyfer y pwysau cynyddol fydd yn eu hwynebu 
yn yr Ysgol Uwchradd.  Disgwyliwn i bob plentyn ddarllen, neu rannu’r dasg o ddarllen yn y cartref, a dysgu 
sillafiadau, tablau a.y.b. a gofynnwn am gydweithrediad y rhieni i gynorthwyo eu plant i gwblhau’r tasgau hyn o 
waith cartref.   
 

Anghenion Addysgol Arbennig 
Amcangyfrifir y bydd 20% o blant ag anghenion addysgol arbennig ar ryw adeg pan fyddant yn yr ysgol.  
Rydym mewn sefyllfa dda yn Llanfair-ym-Muallt i ddelio â’u hanghenion ac ymfalchïwn yn ein darpariaeth ar 
gyfer Anghenion Arbennig, sydd wedi cael canmoliaeth uchel mewn dau adroddiad arolygu. Mae gan blant 
galluog ‘anghenion arbennig’ hefyd a’n bwriad yw diwallu eu hanghenion hwythau hefyd trwy gynllunio 
rhaglenni gwaith heriol a pherthnasol ynghyd â chymorth ychwanegol yn ôl y galw.  Mae cefnogaeth rhieni yn 
hanfodol a’r bwriad yw gweithio fel tîm er lles y plant.  Mae’r plant sydd ag anghenion addysgol arbennig yn 
cael eu hadolygu’n rheolaidd mewn ymgynghoriad â’r rhieni.      
Mae’r Ganolfan Arbennig yn gwasanaethu ardal gyfan Llanfair-ym-Muallt ac yn gallu darparu ar gyfer hyd at 
12 plentyn o dan ofal staff profiadol iawn - Olwen Childs, yr athrawes ddosbarth, ac Anne Williams, y 
Cynorthwy-ydd Dosbarth.  Gall plant dreulio cyn lleied ag un tymor yn y dosbarth lle byddant yn derbyn 
cymorth arbenigol dwys.  Bydd eraill yn treulio rhagor o amser yno ond bydd pob plentyn yn treulio amser yn 
integreiddio yn y dosbarthiadau prif ffrwd gyda grwpiau o’u cyfoedion am ran o’r diwrnod.  Erbyn Blwyddyn 6, 
bydd mwyafrif y plant yn ôl yn y brif ffrwd ac yn trosglwyddo i’r Ysgol Uwchradd, neu mewn rhai achosion, yn 
trosglwyddo i Ysgolion Arbennig eraill ym Mhowys.   
Gellir ymdrin â nifer o blant gydag anghenion arbennig o fewn y dosbarthiadau prif ffrwd gyda chymorth 
ychwanegol gan Rhian Hoare, ein hathrawes gymorth.  Mae Rhian yn gweithio gydag unigolion a grwpiau 
bychain yn yr Ystafell Dawel neu mewn ystafelloedd dosbarth.  Mae Pauline Bevan yn darparu cymorth 
addysgu yn y Ffrwd Gymraeg.  Ein bwriad yw adnabod yr anawsterau yn gynnar fel y gallwn helpu’r plant 
gynted ag sy’n bosibl.  Mae modd i ni gael cymorth arbenigol arall gan gynnwys gwasanaeth y Seicolegydd 
Addysg sy’n helpu i asesu plant er mwyn i ni allu cynllunio ar gyfer eu haddysg yn y dyfodol.  Bydd angen i rai 
plant gael ‘Datganiad’ sy’n sicrhau cymorth iddynt allu datblygu.  Mae’r rhieni bob amser yn gysylltiedig â 
chynllunio ar gyfer anghenion addysgol arbennig eu plant.  Gyda’n gilydd, darparwn Gynlluniau Addysg 
Unigol, a ydy’r anghenion hynny ar gyfer tymor byr, fel y mae nifer ohonynt, neu a oes angen cymorth 
arbenigol arnynt am gyfnod hwy.  Mae rhan y rhieni yn hanfodol fel y gallwn gydweithio er budd y plant.  Mae’r 
Ysgol yn ‘ystyriol i Ddyslecsia’ ac rydym wedi derbyn Marc Safon Sgiliau Sylfaenol am y pedwerydd tro.    

 
Adrodd ar Ddatblygiad y Plant 
Byddwch yn cael dau gyfle yn flynyddol i gael cyfarfod ffurfiol gyda’r athrawon er mwyn trafod datblygiad eich 
plentyn.  Wrth reswm, mae croeso i chi drefnu cyfarfod ar adegau eraill ac rydym yn awyddus i rieni gysylltu â 
ni os bydd unrhyw broblemau y gallwn helpu i’w datrys.  Anfonwn adroddiad ysgrifenedig atoch ar ddiwedd 
pob blwyddyn ac rydym yn cadw ffeil o Gofnod Cyrhaeddiad lle cedwir samplau o waith a thystysgrifau a.y.b.  
Cyflwynir y ffeil hon i’ch plentyn pan fyddant yn ymadael fel cofnod arbennig o’r amser y mae wedi’i dreulio 
gyda ni.   
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 “Gwenyn Prysur” (“Busy Bees”) – Clwb Chwarae ar ôl Ysgol 
Ym 1997, cychwynnwyd y clwb ar ôl yr ysgol er mwyn darparu gofal proffesiynol am blant tra bydd eu rhieni yn 
gweithio.  Cynhelir y clwb hyd 5.30 p.m. ar bob diwrnod ysgol ac yn ystod y rhan fwyaf o’r gwyliau.  Mae gan y 
clwb raglen wedi’i chynllunio o weithgareddau chwarae am brisiau rhesymol.  Galwch yn Swyddfa’r Ysgol i 
gael rhagor o fanylion, neu trafodwch gyda Heidi Lewis, Arweinydd Gofal Chwarae yn y clwb.    
 

Gweithgareddau Allgyrsiol 
Bwriad yr Ysgol yw annog plant i gymryd diddordeb mewn gweithgareddau y tu allan i’r cwricwlwm.  Cynigiwn 
amrediad eang o weithgareddau i gynnal dychymyg y plant ac ehangu eu gorwelion. 
 

Clybiau Gwirfoddol sy’n cael eu trefnu gan Athrawon 
 

PÊL-RWYD   -  Mrs Eggerton / Mrs Price 
ROWNDERI    - Mrs Eggerton (Yn yr haf)  
PÊL-DROED   -  Mrs Jones    
HOCI    -   Mrs Davies  
RYGBI    -  Mrs Joseph-Morgan  
CRICED   -  (Haf yn unig)   
CLWB NATUR                        -           Mrs Davies  
TRAWS GWLAD   - Mrs Coyle (Haf yn unig) 
CLWB CÔR   - Mrs Williams 
CLWB YR URDD  - Staff y Ffrwd Gymraeg  
CLWB CYMRAEG                  -          Staff y Ffrwd Gymraeg a Saesneg  
CLWB CELF   - Miss Williams / Miss Bowkett 
CLWB FFILM                            -           Mrs Rogers 
 

Grwpiau Recorder 
Cynhelir pob grŵp Recorder yn ystod amser cinio ar ddydd Mawrth 

 
DECHREUWYR -  Mrs Price.  CANOLRADD   - Mrs Rogers 
UWCH                        -           Mrs Williams 
  

Hyfforddiant Cerddoriaeth Offerynnol 
Mae’r gwersi hyn yn seiliedig ar drefniant preifat ond fe’u cynhelir yn bennaf yn yr ysgol, lle bo hynny’n bosibl, 
tu hwnt i amser gwersi.  Telir y ffioedd yn uniongyrchol i’r tiwtoriaid sy’n ymweld.  Mae’n bosibl y bydd yn 
ofynnol i’r plant ddod â phecyn bwyd ganddynt ar ddiwrnod eu gwers.   
 
PRES A CHWYTHBRENNAU - Mrs Morgan    
FIOLIN     - Mrs Michelle Jenkins  
GITÂR     - Mr Tim Edwards   
PIANO     - Mrs Abi Hook 
PRES                                                 - Mr Robert Moeller 
 

Datblygu Chwaraeon 
Mae Cynulliad Cymru yn gofyn i ni gyhoeddi gwybodaeth am chwaraeon yn yr Ysgol.  Rydym yn hapus i 
wneud hyn gan fod gennym draddodiad yn Llanfair-ym-Muallt ers blynyddoedd lawer o hybu pob chwaraeon, 
yn arbennig gemau tîm.   
Chwaraeir pêl-rwyd, criced, hoci, tennis, badminton, pêl-droed a rygbi yn rheolaidd ac mae’r athrawon yn 
cynnal clybiau ar ôl oriau ysgol ar gyfer y chwaraeon hyn ynghyd â rhedeg traws gwlad.   
Mae timau yn chwarae gemau yn erbyn ysgolion eraill ac yn cymryd rhan mewn cystadlaethau lleol a 
chenedlaethol.  Rydym wedi ennill rhai cystadlaethau o bwys; mae ein timau pêl-droed a rygbi wedi dod i 
rowndiau terfynol yr Urdd, tros Gymru, nifer o weithiau ar ôl ennill ym Mhowys.   
Ers 1996, mae ein tîm pêl-droed wedi ennill nifer o dwrnameintiau lleol pump-bob-ochr a buom yn 
Bencampwyr, un ai o dan 11, neu o dan 9 ym Mhencampwriaeth Heddlu Dyfed/Powys o leiaf bump o weithiau.   
Rydym hefyd wedi cael rhywfaint o lwyddiant yn lleol wrth chwarae pêl-rwyd.  Ym 1996, enillwyd twrnamaint 
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lleol yn Llandrindod, ac ym 1997, ni oedd Pencampwyr Canol Powys.  Yn 2002, cyrhaeddodd ein tîm  Rownd 
Derfynol Genedlaethol yr Urdd, gan golli un gêm yn unig, i’r enillwyr terfynol.   
Chwaraeodd ein tîm rygbi yn Rownd Derfynol Ysgolion Cynradd a gynhaliwyd yn yr hen Stadiwm 
Genedlaethol, ar ôl ennill ym Mhowys.  Er i’r timau o’r canolfannau mawr brofi’n ormodol, mae timau’r Ysgol 
bob amser yn chwarae’n ganmoladwy, gan sgorio ceisiau hyd yn oed ar y maes cysegredig! 
Yn y flwyddyn 2000, cawsom lwyddiant yn well na’r disgwyl trwy ennill Rownd Derfynol yr Ysgolion Cynradd 
Cenedlaethol a Rownd Derfynol Genedlaethol yr Urdd - sef llwyddiant eithriadol na welwn ei fath eto o 
bosibl.  Dyfarnwyd i’r tîm hwnnw Dlws Brycheiniog ar gyfer Tîm y Flwyddyn.    
Dros y blynyddoedd, mae nifer o chwaraewyr Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt wedi cyrraedd rownd derfynol 
y timau 7-bob-ochr yng Nghaerdydd fel rhan o dîm Powys.  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu gennym nifer 
o gynrychiolwyr yn nhîm Powys yn y pymtheg-bob-ochr, a chawsant brofiad o chwarae yn erbyn timau 
rhanbarthol a thimau sirol.  Yn ystod 2000, cawsom hyd at 14 o fechgyn yn y Garfan Sirol.  Yn ystod 2000, 
2001, 2002, 2004, 2007 a 2010 cyrhaeddodd disgybl o Lanfair-ym-Muallt y treialon Cenedlaethol gan ennill ei 
gap yn y pen draw dros Ddwyrain Cymru.    
O ran criced, daethom i’r brig nifer o weithiau yn y gorffennol ac rydym yn dal i ymgeisio yn nhwrnamaint 
criced cyflym Powys.     
Mae nifer o nofwyr yn cyrraedd pencampwriaethau Powys yn flynyddol a thros y blynyddoedd, rydym wedi 
cael nifer o bencampwyr sirol.  Yn 2000, enillwyd Gala’r Rhanbarth am y tro cyntaf, gan gyflawni’r un 
llwyddiant yn 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013.   
Mae chwaraeon yn bwysig i ni yn Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt - nid yn unig oherwydd llwyddiant rhai o’n 
chwaraewyr ond hefyd fel arf i hybu hunanhyder a chydweithrediad ymhlith pob un o’n disgyblion.    
Ystyriwn fod cryn werth mewn chwaraeon a’u cyfraniad i ddatblygiad corfforol, addysgol, cymdeithasol ac 
emosiynol pob un o’n plant.  Ceisiwn ddarparu amrediad o chwaraeon fel bod gennym rywbeth a all ddenu 
pob plentyn.   
 

 
Iechyd a Diogelwch a Lles Meddygol 

Yn nhermau Iechyd a Diogelwch o ran pawb sy’n defnyddio’r Ysgol, mae gennym Bolisi manwl y dylai pawb ei 
ddilyn.  Gallwch weld y Polisi Iechyd a Diogelwch yn yr Ysgol.   

 
Absenoldeb 

Gofynnwn i chi anfon nodyn neu roi galwad ffôn i egluro os bydd eich plentyn yn absennol oherwydd salwch. 
Fel arall, mae’n ofynnol i ni gofnodi yn ôl y gyfraith fod eich plentyn yn ‘absennol heb awdurdod’.  Yr unig fodd 
y gallwn awdurdodi absenoldeb yw oherwydd salwch, apwyntiadau ysbyty, neu reswm tebyg.  Gallwn hefyd 
ganiatáu hyd at ddeng diwrnod o absenoldeb ar gyfer gwyliau teulu, ond ni chaniateir i’r plentyn fod yn 
absennol oherwydd dibenion eraill.     

 
Damweiniau, Salwch a Meddyginiaeth 

Dylai’r prifathro gael gwybod am bob damwain sy’n digwydd a dylid llenwi ffurflen i gofnodi’r ddamwain.  Os 
yw’r ddamwain yn un ddifrifol, yna byddwn yn cysylltu â’r rhieni.  Os na allwn gysylltu â’r rhieni, bydd y plentyn 
yn dal i gael sylw meddygol, yn y feddygfa neu yn yr ysbyty. 
 
Gwir obeithiwn na fydd plant yn cael eu hanfon i’r ysgol os ydynt yn anhwylus, ond os byddant yn gwaethygu 
yn ystod y dydd, rydym yn cysylltu â’r rhieni fel arfer i ofyn iddynt alw amdanynt.  Gofynnir i blant sydd wedi 
chwydu neu sydd â dolur rhydd i fod yn absennol o’r ysgol am 48 awr ar ôl i’r symptomau glirio. 
 
Mae’n hanfodol  mewn achos o ddamweiniau a salwch bod gennym rif ffôn y gallwn ei ddefnyddio i gysylltu â 
pherthnasau neu deulu, ffrindiau/cymdogion petai angen.  RHOWCH wybod i’r ysgol ar unwaith os bydd 
newidiadau o ran eich cyfeiriad teuluol neu gyswllt.    
 
Oherwydd rheoliadau, ni chaniateir i staff yr ysgol roi meddyginiaeth i blant, felly os bydd angen 
meddyginiaeth ar eich plentyn yn ystod y diwrnod ysgol, gofynnwn i’r rhieni drefnu eu bod yn galw yn 
yr ysgol er mwyn rhoi’r feddyginiaeth.  Yr unig eithriad i’r rheol hon yw os yw’r feddyginiaeth ar gyfer 
trin asthma.   
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Asthma 
Dylid sicrhau fod cerdyn asthma wedi’i llenwi mewn perthynas â phob plentyn sy’n dioddef o asthma er mwyn 
ei gynnwys ar y Gofrestr Asthma.  Fel hyn bydd modd i staff yr ysgol wybod am ei anghenion a defnyddio’r 
anadlydd priodol y gofynnwyd i’r plentyn ei adael yn Swyddfa’r Ysgol.  Sicrhewch fod yr anadlydd a’r pils o 
fewn y dyddiad cywir.    

 
Llau Pen 
Mae’r rhain yn gallu bod yn drafferthus i ni gyd!  Pan fod llau yn cael eu darganfod, bydd yr Ysgol yn rhoi 
gwybod i rieni plant y dosbarth er mwyn iddynt allu trin gwallt y plant.  Awgrymwn fod teuluoedd yn archwilio 
gwallt eu plant yn rheolaidd ar nos Wener ac yn arbennig ar ddiwedd gwyliau ysgol fel bo’r tymor yn cychwyn 
o leiaf heb lau pen.  Wrth reswm, ni fydd hyn yn gweithio ond os bydd POB teulu yn cydweithredu.  Mae 
taflenni i rieni ar gael yn swyddfa’r ysgol sy’n cynnwys cyfarwyddyd ar y driniaeth a sut i’w hatal.   
 

Amddiffyn plant 
 
Fel rhan o ddyletswydd gofal athrawon at y plant, mae’n rhan o gytundeb yr athrawon i adrodd am unrhyw 
amheuaeth o achosion o gam-drin.  Nid oes gan staff yr ysgol unrhyw ddisgresiwn o ran adrodd unrhyw bryder 
ynglŷn â lles corfforol neu emosiynol plentyn.  Yn ogystal, mae dyletswydd arnynt i roi gwybod i asiantaethau 
eraill am unrhyw bryderon sydd ganddynt am les plentyn. 
 
Mae’r ysgol yn bwriadu helpu rhieni i ddeall bod gan yr ysgol, fel pob ysgol arall, ddyletswydd i ddiogelu a 
hybu lles y plant.  Efallai bydd angen i’r ysgol rannu gwybodaeth a gweithio mewn partneriaeth gydag 
asiantaethau eraill fydd pryderon am les plentyn. 
 

Dim Smygu 
Yn unol â Pholisi Cyngor Sir Powys, mae Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt a safle’r ysgol yn Fan Dim Smygu 
a gofynnir i rieni nodi hynny bob amser. 

 



 18 

CARTREF  -  YSGOL  -  CYMUNED 
 

Cymdeithas Rieni, Athrawon a Ffrindiau 
Mae’r Ysgol yn ffodus i gael cefnogaeth cymdeithas weithgar iawn o ‘Ffrindiau’ sy’n cynnwys rhieni, staff a 
llywodraethwyr presennol yr Ysgol a hyd yn oed cyn rieni sy’n dymuno cadw mewn cysylltiad â’r Ysgol.  
Cynhelir nifer o achlysuron bob blwyddyn ac er mai’r prif bwrpas yw darparu gweithgareddau teuluol neu 
achlysuron cymdeithasol ar gyfer oedolion, mae llawer o arian yn cael ei godi hefyd sy’n fodd i ddarparu 
adnoddau ychwanegol na fyddai’r Ysgol yn gallu eu hariannu fel arall.    
Mae ein cyfarfodydd pwyllgor yn anffurfiol ac rydym yn barod i gyfethol cymaint â phosibl o rieni a all helpu i 
drefnu ein digwyddiadau! 
Cofiwch gysylltu â ni gyda’ch awgrymiadau neu i gynigion cymorth.  Gobeithiwn eich gweld yn dod i rai o’n 
digwyddiadau! 
 

Cysylltiadau rhwng y Cartref a’r Ysgol 
Ceisiwn gynnwys rhieni mewn nifer o ffyrdd a gobeithiwn y bydd hynny’n annog dealltwriaeth, gan helpu ein 
plant i gael y gorau o’u hamser gyda ni yn yr Ysgol.  Mae copi o’r Cytundeb rhwng y Cartref a’r Ysgol yn cael 
ei gynnwys yn yr Atodiad.  Cytundeb yw hwn rhwng yr Ysgol, rhieni a’r plant a rhaid ei gwblhau cyn i’r plant 
ddechrau’r Ysgol.      
Ar ddechrau blwyddyn, bydd pob athro yn ysgrifennu llythyr at y rhieni yn amlinellu rhywfaint o’r gwaith fydd yn 
cael ei wneud yn y dosbarth a’r pynciau fydd yn cael eu hastudio.  Mae’n bosibl hefyd y bydd rhybudd ymlaen 
llaw yn cael ei gynnwys am ymweliadau addysgol ac achlysuron eraill.  Weithiau, mae rhieni’n gallu helpu 
gyda phynciau trwy roi benthyg llyfrau neu ddeunydd ar gyfer arddangosfa yn y dosbarth, neu awgrymu 
cysylltiadau a all roi help ychwanegol gyda’r astudiaethau.   
O bryd i’w gilydd, cynhaliwn noson gwricwlwm pan fyddwn yn cyflwyno i’r rhieni ein hagwedd at wahanol 
bynciau a’r modd y gall rhieni helpu eu plant i ddatblygu sgiliau yn y cartref trwy gyfrwng gemau ac ati. 
Rydym o’r farn fod addysgu plant i ddarllen yn gonglfaen i’r cwricwlwm mewn ysgol gynradd ac anogwn y 
rhieni i gefnogi cynnydd eu plant trwy wrando arnynt yn darllen a darllen iddynt gymaint â phosibl mewn modd 
positif ac ysgogol.  Mae gennym lyfryn Cofnodi Darllen ar gyfer y cartref/ysgol pan all y rhieni a’r athrawon 
nodi’r tudalennau sydd wedi’u darllen gan roi sylwadau positif am ymdrechion y plant. 
Mae pob dosbarth yn cyflwyno gwasanaeth boreol yn ystod y flwyddyn ysgol ac estynnwn wahoddiad i’r rhieni 
ymuno â ni yn ystod yr achlysuron hyn a hefyd ar adegau eraill ar gyfer perfformiadau o gerddoriaeth a drama. 
Mae’r rhieni yn helpu yn yr Ysgol mewn nifer o ffyrdd:  ar dripiau ysgol, yn y pwll nofio ac yn y dosbarth.  Mae 
gan rai rhieni neu deidiau a neiniau ddiddordebau arbennig ac mae’n bosibl eu bod yn fodlon rhannu eu 
gwybodaeth gyda’r dosbarth fel rhan o astudiaeth y pwnc dan sylw. 
Mae yna gryn lawer y gallwn ei wneud rhwng y cartref a’r ysgol i sicrhau bod addysg ein plant yn fwy effeithiol.  
Os bydd gennych unrhyw bryderon, cofiwch alw i’n gweld gan y gallwn eich helpu ac rydym bob amser yn 
falch o’ch gweld.  Cofiwch drefnu i weld yr athro sydd â gofal dosbarth eich plentyn neu Mr Cornelius (y 
Prifathro), neu petai’n well gennych, gallwch ofyn i rywun ymweld â chi yn eich cartref.  Croesawn eich 
awgrymiadau ar gyfer gwelliannau gan ein bod yn awyddus yn Llanfair-ym-Muallt i ddatblygu’r bartneriaeth 
rhwng y cartref a’r ysgol.  

 
Cysylltiadau rhwng yr Ysgol a’r Gymuned 

Mae’r cysylltiadau gyda’r gymuned yn amrywio ac maent yn cael eu cydlynu gan aelod o’r staff.  Maent yn 
cynnwys cymryd rhan mewn gwasanaeth carolau dwyieithog, yn Llanfair-ym-Muallt ac yn yr ardal o gwmpas; 
ymweld â Chanolfan Gelfyddydau Gwy ac arddangos gwaith yn lleol; croesawu ‘Noson Gymreig’ ar gyfer 
ysgolion â Ffrydiau Cymraeg; cystadlu yn eisteddfodau cylch a sir yr Urdd; mae’r côr wedi ymweld ac wedi 
diddanu cymdeithasau lleol; plannu coed ar Faes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru; cystadlu yng 
Nghystadlaethau’r Lleng Brydeinig; mae nifer o aelodau’r Gymuned wedi ymweld â’r Ysgol i gefnogi gwaith 
pwnc y disgyblion; plannu helyg ar dir yr ysgol gydag aelodau o gymuned Llanfair-ym-Muallt. 
 
Rydym bob amser yn ceisio manteisio ar gyfleoedd i atgyfnerthu ein cysylltiad â’r gymuned.  Rhowch wybod 
os gallwn helpu eich cymdeithas neu os gallwch chi o bosibl ein helpu ni. 
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POLISÏAU’R LLYWODRAETHWYR 
 

Polisi’r Llywodraethwyr ar Dderbyn Plant i’r Ysgol 
Yn unol â pholisi Cyngor Sir Powys, mae’r Corff Llywodraethol wedi cytuno i dderbyn plant i’r ysgol ar 
ddechrau’r tymor cyn eu pen-blwydd yn bedair oed.  Mewn amgylchiadau eithriadol, mae’n bosibl i blant ag 
anghenion arbennig gael eu derbyn yn dilyn argymhellion gan feddygon, seicolegwyr neu bobl broffesiynol 
tebyg.  Rhoddir ystyriaeth unigol i achosion o’r fath gan y Corff Llywodraethol, yn ôl teilyngdod. 

 
Addysg Grefyddol ac Addoli a Chydadoli 
Mae Addysg Grefyddol yn seiliedig ar Faes Llafur Cytunedig Powys.  Mae dogfen bolisi’r Ysgol ar gael ar gyfer 
rhieni.  Mae gan y rhieni’r hawl i dynnu eu plant o wersi Addysg Grefyddol ac o’r gwasanaethau boreol cyn 
belled ag y rhoddir rhybudd rhesymol.  

 
Polisi’r Llywodraethwyr o ran Codi Tâl am Weithgareddau 
Mae’r Llywodraethwyr yn cydnabod y cyfraniad gwerthfawr y mae ystod eang o weithgareddau ychwanegol yn 
ei wneud i addysg bersonol a chymdeithasol y disgyblion, yn cynnwys clybiau, tripiau a phrofiadau preswyl. 
Bwriad y Corff Llywodraethol yw hybu’r fath weithgareddau fel rhan o gwricwlwm cytbwys ac eang i 
ddisgyblion fel gweithgareddau dewisol ac ychwanegol. 
Mae gan y Corff Llywodraethol hawl i godi tâl, o dan yr amgylchiadau canlynol, am weithgareddau a drefnir 
gan yr Ysgol: 
teithiau ysgol yn ystod oriau ysgol – yr elfen o letya, yn ogystal â hyfforddiant arbennig ar gyfer ymweliadau 
preswyl, hyd at wythnos, ar gyfer blynyddoedd 5 a 6.    
gweithgareddau y tu allan i oriau ysgol – y gost lawn am weithgareddau a ystyrir yn ychwanegiadau 
dewisol, megis gornestau chwaraeon, gweithgareddau’r Urdd, ymweliadau â’r theatr.    
hyfforddiant offerynnol i unigolion – y gost lawn am hyfforddiant sy’n cael ei gynnal yn yr Ysgol. 
tâl am nwyddau – pris defnyddiau, cynhwysion, offer (neu ddeunydd i’w ddarparu gan rieni) ar gyfer 
gweithgareddau, megis: coginio, gwnïo neu waith crefft.   
Cyffredinol Mae’n bosibl y bydd y Corff Llywodraethol o bryd i’w gilydd yn diwygio categorïau’r 
gweithgareddau ar gyfer codi tâl. 
Ni chynhwysir unrhyw beth yn y polisi sy’n hepgor y Corff Llywodraethol rhag gwahodd rhieni i wneud 
cyfraniad gwirfoddol tuag at y gost o ddarparu addysg ar gyfer disgyblion.  Heb gyfraniadau gwirfoddol, dylid 
nodi’r posibilrwydd na all gweithgaredd ddigwydd. 
 
D.S. Pan fo ymweliadau preswyl yn cael eu trefnu, mae’r hawl gan rieni sy’n derbyn y canlynol:  

 Credydau Treth Teuluoedd Gweithiol 

 Cymhorthdal Incwm 

 Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm sy’n daladwy o dan y Ddeddf Ceisio Gwaith1995 

 neu Lwfans Gweithio i’r Anabl 
wneud cais i hepgor talu am lety yn ystod ymweliadau ysgol mewn perthynas â’u plentyn. 

 
Polisi’r Llywodraethwyr o ran Addysg Rhyw 
Credwn y dylai plant ymgymryd â gwaith yn yr ysgol gynradd sy’n eu helpu i ddeall y cysyniad o atgynhyrchu a 
thyfiant o ran anifeiliaid a phlanhigion yn ogystal â phobl.  Nid ystyriwn ei bod yn angenrheidiol i ddelio â’r 
pwnc fel mater ar wahân, ond y dylai fod yn rhan naturiol o’r cwricwlwm.   Er enghraifft, gall y cysyniadau hyn 
gael eu cynnwys yn naturiol mewn pynciau sy’n ymwneud â Ffermydd, Teuluoedd, Fi fy Hun, neu unrhyw 
bwnc yn cynnwys bywyd planhigion ac anifeiliaid.  Hefyd, gall pynciau sy’n ymwneud â’r Gwanwyn neu’r Pasg 
ddarparu cyfleoedd i weithio ar enedigaeth a thyfiant.     
Rydym o’r farn y dylai athrawon ateb cwestiynau plant yn agored ac yn onest yn yr un modd â rhiant.  Ein 
bwriad yw ymdrin â’r pynciau hyn mewn modd realistig, o gofio oed ac aeddfedrwydd y plant.  Yn y modd hwn, 
gobeithiwn ymdrin â genedigaeth, tyfiant a marwolaeth mewn modd gofalus a chefnogol.   
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Polisi Cyfleoedd Cyfartal 
Mae gan yr Ysgol bolisïau ar Gyfleoedd Cyfartal a Chydraddoldeb Hiliol.  Mae gennym hefyd agwedd bositif 
tuag at anabledd fel y nodir yn y polisïau hyn a’n bwriad yw sicrhau bod yr ysgol o fewn cyrraedd i bawb.  Yn 
ystod yr Arolwg ym mis Gorffennaf 2012, fe’n canmolwyd am yr ethos positif sydd gan yr Ysgol o safbwynt yr 
agweddau hyn a dyfarnwyd y raddfa uchaf bosibl i’r Ysgol gan yr Arolygwyr.  

 
Gweithdrefnau ar gyfer Cwynion 
Gobaith y Llywodraethwyr yw y bydd unrhyw riant yn teimlo y gall ef/hi gysylltu ag aelod o’r staff petai 
anhawster yn codi.  Mae’n fwriad gan y prifathro a’r staff fod yn groesawgar gan neilltuo amser, y tu allan i 
oriau addysgu, i gyfarfod â rhieni.   
Yn y lle cyntaf, dylid anfon cwyn at yr athro perthnasol, ac wedyn at y Prifathro.  Wedi hynny, dylai rhieni 
gysylltu ag aelod o’r Corff Llywodraethol yn uniongyrchol, neu ysgrifennu at y Llywodraethwr sydd â Gofal am 
Gwynion, y Parchedig Brian Reardon, d/o Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt, Ffordd yr Ysbyty, Llanfair-ym-
Muallt, Powys. LD2 3GA.   
 
Mewn achos annhebygol lle na ddeliwyd â’r gwyn, dylai’r rhieni ysgrifennu at: Mr P. Griffiths, Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Pobl, Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG.  Ffôn: 01597 826000. 
 
Mae’r Llywodraethwyr wedi mabwysiadu Polisi Cwynion ac mae copi ar gael yn Swyddfa’r Ysgol. 

 
Polisïau’r Llywodraethwyr a’r Ysgol a dogfennaeth arall 
Mae pob dogfen bolisi’r Ysgol, cynlluniau gwaith, cofnodion y Llywodraethwyr, adroddiadau a.y.b. yn cael eu 
cadw yn Swyddfa’r Ysgol, ac maent ar gael i rieni wedi derbyn rhybudd rhesymol. 

 
Cludiant 
Ysgrifennwch neu ffoniwch yr Adran Gludiant Ysgol o fewn Adran Addysg Powys.  Y cyfeiriad yw:   
 Yr Adran Addysg 
 Neuadd Sir Powys 
 Llandrindod 
 Powys 
 LD1 5LG 
 Ffôn:  01597 826000 
 
Mae pob plentyn sy’n byw mwy na 2 filltir o’r Ysgol yn gymwys i dderbyn cludiant ysgol am ddim. 
 

GWYBODAETH AM BRESENOLDEB 2015-2016 
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Appendix B / Alodiad B 
 

School Calendar / Calendr yr Ysgol 2016-2017 
 

Autumn Term / Tymor yr Hydref 2016 
Monday 5th September to Friday 21st October 
Dydd Llun 5 Medi hyd ddydd Gwener 21 Hydref 

 
Half Term - Monday 24th October to Friday 28th October 

Hanner Tymor - Dydd Llun 24 hyd ddydd Gwener 28 Hydref 
 

Monday 31st  October to Friday 16th December  
Dydd Llun 31 Hydref hyd ddydd Gwener 16 Rhagfyr 

 
Spring Term / Tymor y Gwanwyn 2017 

Wednesday 4th January to Thursday 16th February 
Dydd Mercher 4 Ionawr hyd ddydd Gwener 16 Chwefror 

 
Half Term Monday 20th to Friday 24th February 

Hanner Tymor Dydd Llun 20 hyd ddydd Gwener 24 Chwefror 
  

Monday 27th February to Thursday 6th April 
Dydd Llun 27 Chwefror i ddydd Iau 6 Ebrill 

 
Summer Term / Tymor yr Haf 2017 
Monday 24th April to Friday 26th May 

Dydd Llun 24 Ebrill i ddydd Gwener 26 Mai 
 

Half Term Monday 29th May to Friday 2nd June 
Hanner Tymor Dydd Llun 29 Mai  hyd ddydd Gwener 2 Mehefin 

  
Monday 5th June to Friday 21st July 

Dydd Llun 5 Mehefin hyd ddydd Gwener 21 Gorffennaf 
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Atodiad C 

HOME SCHOOL 

The parent / Carer will try to do their best to : The school will do its best to : 

 ensure that my child goes to school regularly, on time, 

appropriately dressed and equipped 

 ensure that school is a safe, well-disciplined, caring 

environment 

 notify the school promptly of reasons for absence  inform parents about progress attainment 

 communicate any concerns or problems that might affect my 

child’s work or behaviour 

 communicate clear advice and guidance on curriculum 

matters and school-related policies 

 support the school’s policies or guidelines for behaviour  offer opportunities for parents and children to become 

involved in the life of the school 

 support my child in homework / home learning opportunities  set homework when appropriate 

 attend parents’ meetings about my child’s progress  be welcoming and open to feedback 

 support school events  keep parents informed about school activities through regular 

newsletters and notices of special events 

Each Pupil will : obey school rules, respect others and their property and do their best in work and play.  

Signed : ....................................................... [Parent(s)] Print Pupil’s Name : ............................................................  

  

Signed : ....................................................... [Headteacher] Print name :  E.W. Towns 

We agree to school using images of our child in school publications, including the website without further referral to us.  Yes / No 

YSGOL GYNRADD LLANFAIR-YM-MUALLT  -  BUILTH PRIMARY SCHOOL 

HOME / SCHOOL AGREEMENT 

This agreement reflects our commitment to working in partnership. 

Equal importance is attached to all statements. 



 29 

 
Atodiad D 

Map o’r Ysgol 
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Atodiad E 
Polisi’r ysgol yw bod pob plentyn yn gwisgo gwisg ysgol wrth fynychu’r ysgol, cynrychioli’r ysgol, neu 

pan fydd yn cymryd rhan mewn gweithgaredd a drefnwyd gan yr ysgol a hynny tu allan i oriau arferol 

yr ysgol. 
 
Nod ac Amcanion 
 
Sail ein polisi ar wisg ysgol yw’r syniad fod gwisg ysgol: 

 Yn darparu'r ymdeimlad o falchder yn yr ysgol;  
 Yn nodi’r plant gyda’r ysgol;  

 Yn gallu cefnogi ymddygiad cadarn a disgyblaeth ysgol;  

 Yn fodd o ddiddymu pwysau gan gyfoedion i wisgo dillad ffasiynol cynllunydd;   

 Yn sicrhau fod pob disgybl yn teimlo’n gyfartal i’w cyfoedion o ran ymddangosiad;  

 Yn gallu cefnogi a hyrwyddo ethos yr ysgol;  

 Yn daclus ac yn wisg ymarferol ar gyfer yr ysgol.    
Ein gwisg ysgol yw:  

 Crys Chwys gwyrdd neu gardigan werdd a logo’r ysgol wedi ei frodio arno.  

 Crys polo gwyn neu glas tywyll neu flows wen  

 Trowsus neu sgert lwyd, las tywyll neu ddu   

 Teits llwyd, du neu glas tywyll   
Gwisg haf opsiynol yw:  

 Siorts llwyd, glas tywyll neu ddu (dim nod na logo ar y siorts)  

 Ffrog haf gingham werdd neu las tywyll  
 
Esgidiau  
Rydym yn gofyn i bob plentyn wisgo esgidiau du.  
Argaeledd gwisg ysgol  
Gallwch brynu crysau chwys, cardigan a chrysau polo gyda logo’r ysgol arno, o’r ysgol. Mae’r ysgol hefyd yn cadw 
stoc o ddillad ail-law y gall rhieni eu prynu drwy roi cyfraniad.   
 
Gemwaith  
Nid ydym yn caniatáu i blant wisgo gemwaith yn ein hysgol a hynny ar sail iechyd a diogelwch.  Yr unig eithriad i’r 
rheol hon yw clustdlws styden mewn clustiau.  Ond mae’n ofynnol fod y rhain yn cael eu tynnu ar gyfer Ymarfer 
Corff neu wersi nofiom er mwyn atal damweiniau.  
 
Rôl Rhieni   
Gofynnwn i rieni sy’n anfon eu plant i’n hysgol ni gefnogi’r Polisi Gwisg Ysgol.  Credwn fod gan rieni ddyletswydd i 
anfon eu plant i’r ysgol yn gwisgo’r wisg briodol ac yn barod am eu gwaith ysgol dyddiol.  Gofynnwn i rieni labelu 
pobl eitem o wisg ysgol yn glir.   
 
Polisi Gwisg Ysgol   
Os carai unrhyw riant addasu’r polisi gwisg ysgol, dylai gyflwyno’r achos, a hynny yn y lle cyntaf i’r Prifathro. 
 
Rôl y Llywodraethwyr  Corff y Llywodraethwyr sy’n gweithredu’r polisi gwisg ysgol. Ystyrir yr holl achosion a 
gyflwynwyd gan rieni ynglŷn â’r polisi gwisg ysgol ac yn cysylltu â’r Prifathro er mwyn sicrhau bod y polisi yn cael ei 
weithredu’n deg a gyda sensitifrwydd. 
Cyfrifoldeb y Llywodraethwyr yw sicrhau fod y wisg ysgol yn cwrdd â gofynion rheoleiddio o ran cyfle cyfartal.  
Mae’r Llywodraethwyr yn sicrhau fod y Polisi Gwisg Ysgol yn cynorthwyo’r plant i wisgo’n synhwyrol mewn dillad 
sy’n gwisgo’n dda, yn ddiogel ac yn ymarferol. 
 
Monitro ac Adolygu    

Fe fydd y Llywodraethwyr yn adolygu Polisi’r Wisg Ysgol yn flynyddol.  Fe fyddant yn ystyried 

ceisiadau unigol gan rieni ar gyfer goddefeb arbennig ynglŷn â’r wisg ysgol o ran plant unigol 
 
Diffyg cydymffurfio     
Fe fydd y Prifathro yn ymdrin â phob digwyddiad o ran diffyg cydymffurfio â’r polisi gwisg ysgol.    

 


