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Prosbectws Ysgol 2018 - 2019 

 
Enw’r Ysgol:   Ysgol Gynradd Gymraeg Tyle’r Ynn 
 
Cyfeiriad:   Llansawel Crescent, Briton Ferry, Port Talbot, SA11 2UN 
 
Rhif Ffôn:   01639 812229 
 

E-Bost:                   yggtylerynn@npt.school     

 

Wêfan:   http://ygg-tyler-ynn.j2bloggy.com 

 
Awdurdod Addysg Lleol: Neath Port Talbot County Borough Council 
 
Pennaeth:   Mr Cerith Humphreys 
 
Dirprwy Bennaeth:  Mrs Lianne Vaughan  
 
Math o Ysgol:  Ysgol benodedig Cymraeg  
 

Rhifau:   179 + 54 Meithrin 

 
Oedran y plant:  3 – 11 Oed 
 
Cadeirydd y Llywodraethwyr:Mrs Helen Clarke 
 
Clerc Ysgol:   Mrs Sian Thomas 
 
Clerc i’r Llywodraethwyr: Mrs Maureen Winters 

 
 
 

"HERIO HEDDIW, 
LLWYDDO 'FORY 

Llew llwyddo 

http://ygg-tyler-ynn.j2bloggy.com/
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YSGOL GYNRADD GYMRAEG TYLE’R YNN 
 

Nodau ac Amcanion yr Ysgol 
 

Ein nôd yw creu cyfleoedd i bob disgybl a’u hannog i 
ddatblygu yn academaidd, yn foesol, yn ysbrydol ac yn 

esthetig, er mwyn i’n disgyblion dyfu’n unigolion iach, hunan 
cynaledig sy’n aelodau cytbwys ac integredig o gymdeithas. 

 
Annog ein disgyblion i ddatblygu fel eu bod yn naturiol 

Gymreig eu hiaith a’u diwylliant. 
 

Sicrhau bod pob unigolyn yn datblygu i’w botensial llawn. 
 
Annog y plant i fod yn aelodau naturiol a ffyddlon o deulu 
estynedig yr ysgol a’r gymuned, i ymfalchïo yn eu hanes a’u 
treftadaeth wrth barchu natur y gymdeithas amlddiwylliannol 

yr ydym yn byw ynddi. 
 

Meithrin annibyniaeth ym mhob plentyn a chynnig cyfle 
cyfartal i bawb. 

 
Cynnig addysg gyffrous, ddeniadol ac ysbrydoledig o fewn 
amgylchedd hapus a chartrefol, gan ddarparu gofal a 
sefydlogrwydd yn ogystal â her cyfleoedd a phrofiadau 

newydd. 
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Cefndir 
 
Lleolir Ysgol Gynradd Gymraeg Tyle’r Ynn ar safle eang, deniadol, 

yng nghanol stad o dai ar ochr ddwyreiniol Llansawel.  Adeiladwyd 

yr ysgol yn y 50au, ond fe’i hagorwyd fel ysgol benodedig Gymraeg 

ym Medi 1997.  Erbyn hyn mae tua 200 o ddisgyblion ar y gofrestr, 

ac fe ymestynnwyd adeilad yr ysgol wrth i’r ysgol gynyddu.  Mae 

talgylch yr ysgol yn cynnwys cymunedau Llansawel, Baglan, 

Crymlyn, Sgiwen a’r Melin.  Mae’r Awdurdod Addysg Leol yn darparu 
bws ar gyfer disgyblion Crymlyn a Sgiwen. 

 

Mae 8 ystafell ddosbarth yn yr ysgol, yn ogystal â neuadd eang, 

llyfrgell a chegin lle caiff ciniawau ysgol eu paratoi a’u coginio.  

Ychwanegwyd ardal chwarae dan do yn ddiweddar sy’n galluogi’n 

disgyblion ieuengaf i brofi gweithgareddau awyr agored beth bynnag 

yw’r tywydd. Mae tir helaeth yn amgylchynu’r ysgol, y mwyafrif yn 

laswellt ond hefyd wrth gefn yr adeilad mae yna ddau fuarth 
chwarae.  Yn ddiweddar penodwyd ardal o’r tir ar gyfer cae rygbi, 

ynghyd â physt rygbi parhaol. Mae gan yr ysgol ystafell gymunedol 

a ddefnyddir ar gyfer gweithgareddau amrywiol, un ohonynt yw'r 

grŵp Ti a Fi llwyddiannus sy'n rhedeg ar fore Gwener 

 

Mae’r ysgol yn ymfalchïo yn yr ystod o weithgareddau allgyrsiol a 

gynigir i’n disgyblion.  Trefnir ymweliadau addysgiadol yn dymhorol, 
ac mae ymweliadau preswyl yn nodwedd o’r Adran Iau gyda phlant 

yn mynd i aros ym Mharc Margam, Llangrannog a Phlâs Tan-y-

bwlch.  Mae’r clybiau ar ôl ysgol yn cynnwys Clwb Digidol, Clwb 

perfformio – Theatr y Tyle’r, Chwaraeon ac ymarferion 

 ar gyfer timoedd rygbi a phêl rhwyd yr ysgol.  Mae’r ysgol yn 

cynnal clwb brecwast cyn oriau ysgol pob dydd. 

 

Rydym yn awyddus iawn i adeiladu perthynas agos ac agored rhwng 
yr ysgol a’r cartref o’r cychwyn.  Mae gennym bolisi drws agored ac 

rydym yn annog rhieni/gwarcheidwaid i ddod i’n hadnabod fel staff 

ac i drafod unrhyw bryderon neu gwestiynau sydd ganddynt.  Mae’r 

bartneriaeth gref sy’n bodoli rhwng yr ysgol a’r cartref yn gyfraniad 

holl bwysig i lwyddiant yr ysgol. 

 

Mae Cymdeithas Rhieni, Athrawon a Chyfeillion (CRACh) yr ysgol yn 
weithgar iawn ac yn trefnu gweithgareddau i godi arian yn 

dymhorol.  Yn sgîl hyn cyflwynwyd nifer helaeth o roddion i’r ysgol 

er lles y plant ar hyd y blynyddoedd. 

 

Rydym yn Ysgol Eco ac yn Ysgol Iach 

 
 



 5 

YSGOL GYNRADD GYMRAEG TYLE’R YNN 

Staff yr Ysgol 
 

Pennaeth 
 

 
Mr Cerith Humphreys 

Dirprwy Bennaeth 
 

Mrs. Lianne Vaughan 

 
 
 

Staff Addysgu 

Mrs. Angharad Jones 
Miss Megan Wilde 
Miss Kelly Williams 
Miss Lowri Jenkins 
Mrs Hannah Dennis 

Miss Nia Owen 
Mr. Leighton Daniel 
Mrs. Lianne Vaughan 

Miss Rhian Jones 

Staff y swyddfa Mrs. Sian Thomas 

 
 
 

Cynorthwywyr dosbarth 

Miss. Betsan Jones 
Miss. Amy Lewis 
Mrs Lowri Fulford 
Mr James Sudale 

Mrs Rhiannon Sudale 
Miss Nikita Rees-Jones 
Miss Marisha Jenkins 
Mr David Tremain 

 
 

Goruchwylwyr Amser Cinio 
 

Ms Teresa Michael 
Mr James Sudale 
Mrs Lowri Fulford 
Mr David Tremain 
Miss Amy Lewis 

Miss Maria James 
Miss Nikita Rees-Jones 
Miss Marisha Jenkins 

Gofalwr 
 

Mr Steve Dennis 

Glanhawyr Miss Maria James 
Mrs Jill Jones 

Ms Teresa Michael 

Staff y gegin Mrs Joanna Richards 
Mrs Julie Griffiths 

 
Athrawon offerynnol 

peripatetig 

Mrs Lisa Maddock (Chwithbrennau) 
Mrs Sharon Williams (Llinynnau) 

Mrs Jayne Thomas (Prês) 
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                   YSGOL GYNRADD GYMRAEG TYLE’R YNN 
 

 
Y Corff Llywodraethol 

 

 
Mrs Sian Jeremiah Rhiant Llywodraethwr 

Mr Owain Glenister Rhiant Llywodraethwr 

Mr Nathan Johns Rhiant Llywodraethwr 

Mr Lee Saunders Rhiant Llywodraethwr 

Mrs Helen Clarke Cynrychiolydd yr AALl 

Mrs Margaret Davies Cynrychiolydd yr AALl 

Mrs Ann George Cynrychiolydd yr AALl 

Mrs Jen Davies Llywodraethwr Cymunedol 

Mr Justyn Knight Llywodraethwr Cymunedol 

Mrs Sylvia John Llywodraethwr Cymunedol 

Mrs Jeanette O’Shea Llywodraethwr Cymunedol 

Mr Leighton Daniel Cynrychiolydd Staff Addysgu 

Miss Betsan Jones Cynrychiolydd Staff 

Mr Cerith Humphreys Pennaeth 

 

 

 

 

 

 
Clerc y Corff Llywodraethol yw Maureen Winters 
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Trefniadaeth 
 
Bydd trefniadaeth y dosbarthiadau ar gyfer y flwyddyn ysgol 2018 - 2019 fel a 
ganlyn: 

 

 

Dosbarth / Blwyddyn  Athro / Athrawes Nifer o blant 

Blwyddyn 6 Mr Leighton Daniel 21 

Blwyddyn 5 Mrs Hannah Dennis 22 

Blwyddyn 4 Miss Lowri Jenkins / Miss Rhian Jones 26 

Blwyddyn 3 Miss Nia Owen 29 

Blwyddyn 2 Mrs Lianne Vaughan 27 

Blwyddyn 1 Miss Kelly Williams 30 

Derbyn Miss Megan Wilde 24 

Meithrin  Mrs Angharad Jones 24 / 30 

 

 
 
 

Derbyniadau 
 

Rydym yn gallu derbyn plant i’r dosbarth Meithrin y diwrnod ar ôl 

iddynt droi’n dair mlwydd oed.  Nid oes meithrin prynhawn yn ystod 

tymor yr Hydref, felly bydd plant sydd yn troi’n 3 rhwng Medi 1af a 

Rhagfyr 31ain yn dechrau yn y mis Ionawr canlynol. Cynigir addysg 

rhan amser (hanner diwrnod) yn y dosbarth Meithrin ac amser llawn 

yn y dosbarth Derbyn. 
 

Yr A.A.Ll. sydd yn gyfrifol am drefnu llefydd mewn ysgolion, felly fe 

fydd darpar rieni’n derbyn ffurflenni o’r A.A.Ll. ar gyfer gwneud cais 

am le.  Croesawir rhieni i ymweld â’r ysgol cyn gwneud penderfyniad 

drwy ffonio’r Pennaeth i drefnu apwyntiad. 

 

Gwahoddir darpar rieni i brynhawn agored yn ystod y tymor cyn i’w 
plant ddechrau yn yr ysgol. 
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Oriau’r Ysgol 

 
 

Meithrin 

 

 

9.00 yb – 11.45 yb 

 

1.15 yb – 3.15 yp 

   

Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 

 

 

9.00 yb – 12.00 yp 

 

1.15 yp – 3.30 yp 

 
Blwyddyn 3,4,5 a 6 

 

 
9.00 yb – 12.15 yp 

 
1.15 pyp– 3.30 yp 

 
Derbyn i Flwyddyn 6 yn cael egwyl 20 munud yn ystod sesiwn y 

bore. 
Mae’r amser a dreulir ar ddysgu yn ystod wythnos gyffredin gan 

gynnwys Addysg Grefyddol ond sy’ ddim yn cynnwys gwasanaethau 

boreol, cofrestru ag egwyl chwarae a chinio yn 22 awr 5 munud i’r 

Adran Babanod a 23 awr 20 munud i’r Adran Iau. 

 

Dylid sicrhau bod disgyblion yn cyrraedd yr ysgol yn brydlon ar gyfer 

dechrau’r diwrnod ysgol.  Dylai plant gyrraedd iard chwarae’r ysgol 

erbyn 8.50 a.m. pan fydd athrawon ar ddyletswydd.  Gofynnir i 
rieni adael yn 

syth pan fydd y gloch yn canu.  Pan fydd y tywydd yn wael, caiff y 

plant fynd i mewn i adeilad yr ysgol yn syth.  Dylid casglu plant yn 

brydlon am 3.30 p.m. 

 
Dyddiadau’r Tymhorau 

 
Tymor Dechrau’r 

tymor 

Dechrau 

Hanner Tymor 

Diwedd 

Hanner Tymor 

Diwedd Tymor Diwrnodau 

Hydref 

2018 

Llun 3ydd 

Medi 

Llun 29fed 

Hydref 

Gwener  2il 

Tachwedd 

Gwener  21ain 

Rhagfyr 

75 

Gwanwyn 

2019 

Llun 7fed 

Ionawr 

Llun 25ain   

Chwefror 

Gwener 1af 

Mawrth 

Gwener 12fed 

Ebrill 

65 

Haf  

2019 

Llun 

29fed 

Ebrill 

Llun 27ain  

Mai 

Gwener 31ain 

 Mai 

Gwener  22ain 

Gorffennaf 

55 

Cyfanswm:        195 Days 
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Cinio Ysgol / Clwb Brecwast 
 

Darperir cinio ysgol yn yr ysgol.  Ar hyn o bryd y gost yw £2.30 y dydd, 

£11.50 yr wythnos a dylid talu ar ParentPay. 

 

Rhoddir prydau ysgol am ddim i blant os yw’r rhieni yn derbyn Cymorth 

Incwm,  Cysylltwch â’r ysgol neu Neuadd y Sir (01639 763333 a gofynnwch 

am Gyllid Disgyblion) am fanylion pellach a ffurflen gais.  Mae 

cyfleusterau ar gyfer bwyta brechdanau ar gael hefyd. 
 

Mae clwb brecwast ar gael bob bore sy’n rhedeg rhwng 8.15  a 8.30 y.b.  Ni 

chodir tâl i blant sy’n mynychu’r clwb brecwast.  Cynigir Llaeth, grawnfwyd, 

ffrwyth a thost i’r plant. 

 

 

 
 

Gwisg Ysgol 
 

Does dim gorfodaeth ar blant i wisgo gwisg ysgol swyddogol, ond fe 
anogwn hyn er mwyn hybu ymdeimlad o berthyn. 

 
Trowsus / Tiwnic neu Sgert lwyd 

Crys polo melyn neu Grys gwyn a thei ysgol 
Crys chwys neu Hwdi glas tywyll yr ysgol 

Ffrog haf “Gingham glas” 
 

Yn ychwanegol, os dymunir mae Cnu glas tywyll a Chot glas tywyll 
ysgol ar gael. 

 
Gellir prynu’r wisg ysgol o’r siopau canlynol: 

Macron 
 

Abbey Road Industrial Estate, 
Neath, 

SA10 7DN 
01792 321364 

 
Neu ar Tesco: http://www.clothingattesco.com/icat/embschoolwear 

 

http://www.clothingattesco.com/icat/embschoolwear
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Arian 
Gwneir taliadau am ginio ysgol a theithiau ysgol ac ati trwy Parent 

Pay. Byddwch yn derbyn cod personol pan fydd eich plentyn yn dechrau 
yn yr Ysgol. Nid ydym bellach yn derbyn arian parod ar gyfer y taliadau 

hyn. 

 
Polisi Codi Tâl 

 
Gofynnir i rieni dalu, a hynny’n wirfoddol, am y canlynol: 

 

 Ymweliadau addysgol / cludiant 

 Bysiau ar gyfer gweithgareddau chwaraeon a.a. 

 Ymweliadau gan gwmnïau theatr a siaradwyr/ymwelwyr eraill 

 Ymweliadau preswyl 

 
Heb gefnogaeth ariannol gan rieni, ni fydd yn bosib cynnal rhai o’r 

gweithgareddau hyn.  Ni fydd plentyn yn cael ei wahardd rhag cymryd 

rhan os yw ei rieni’n methu â thalu.  Gellir bob amser drefnu i dalu 

mewn cyfranddaliadau.   Mewn achosion o wir galedi, cysylltwch â’r 

Pennaeth.  Mae copi o bolisi Codi Tâl yr ysgol ar gael ar y wefan ysgol 

neu o swyddfa’r ysgol. 

Rydym yn defnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion i dalu tuag at y 
gweithgareddau yma i blant sydd yn cael prydiau bwyd am ddim. 

 

 
Iechyd a Llês 

 
Mae’r nyrs ysgol yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd.  Bydd archwiliadau 

clyw, golwg a deintyddol yn digwydd yn ystod cyfnod y plant yn yr 

ysgol.  Yn ogystal, trefnir i’r nyrs ysgol ddarparu sesiynau er mwyn 

addysgu’r plant ar bwysigrwydd golchi dwylo, diogelwch haul a.a. 

 

Trinir mân ddamweiniau yn yr ysgol.  Mewn achosion o ddamweiniau 

mwy difrifol pan na ellir cysylltu â rhieni/gwarchgeidwyr, fe fydd dau 

aelod staff yn cludo’r plentyn i ysbyty Castell Nedd Port Talbot neu 
gelwir am ambiwlans. 

 

Caiff asesiadau risg eu cwblhau yn rheolaidd i sicrhau fod yr adeilad, y 

safle a mannau ymweld yn ddiogel i’r plant, i’r staff ac i ymwelwyr 
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Addysg Rhyw 
 

Nid yw addysg rhyw yn cael ei addysgu ond trefnir tair gwers, un gan y 
nyrs ysgol a’r ddwy arall gan yr athrawes ddosbarth, i addysgu 

Blwyddyn 6 ar lendid personol a’r newidiadau corfforol sy’n digwydd yn 

ystod blaen lencyndod.  Hysbysir rhieni o flaen llaw o’r sesiynau hyn, a 

gellir esgusodi disgyblion o’r gwersi yma os mae rhieni yn dymuno. 

 

Cedwir cyflenwad o dywelion misglwyf yn yr ysgol, ac mae biniau 

pwrpasol ar eu cyfer wedi’u lleoli yn nhoiledau merched yr Adran Iau. 

 
Meddyginiaeth a Thostrwydd 

 
Os fydd plentyn yn dost yn yr ysgol, fe gysylltir â’r rhieni/gwarcheidwaid 

er mwyn iddynt ddod i gasglu’r plentyn o’r ysgol. 
 

Ni fydd aelodau staff yn gyfrifol am roi unrhyw feddyginiaeth i blentyn 

ar gyfer salwch tymor byr e.e. antibiotig, ond gellir trefnu i rywun ddod 

i’r ysgol i’w rhoi iddynt.  Os ydy plentyn yn dioddef salwch hir dymor fel 

asthma, yna bydd rhaid  llenwi ffurflen arbennig er mwyn i aelod staff 

roi’r feddyginiaeth e.e. pwmp asthma.  Gan ddibynnu ar oedran y 

plentyn ac yn dilyn trafodaeth â’r rhieni fe anogir plant i fod yn gyfrifol 

dros gymryd pwmp asthma yn annibynnol.  Mae gan yr ysgol bolisi ar 
gyfer Gweinyddu Meddyginiaethau ac mae copi ar gael ar wefan yr 

ysgol neu o swyddfa’r ysgol. 

 
 

Gwybodaeth Bersonol / Rhifau Cyswllt 
 

Cedwir rhifau ffôn argyfwng yn swyddfa’r ysgol ar gyfer achosion 

damweiniau a thostrwydd.    

RHAID sicrhau eich bod yn hysbysu’r ysgol ar unwaith os fydd unrhyw 

newidiadau e.e. newid cyfeiriad, rhif ffôn a.a.  Anfonir Ffurflen Gyswllt 

at rieni ar ddechrau bob blwyddyn ysgol er mwyn gwirio bo’r wybodaeth 
gyswllt sydd gennym yn gyfredol. 

 

Gofynnwn yn garedig i chwi ein hysbysu os fydd unrhyw newidiadau yn 

sefyllfa deuluol eich plentyn e.e. marwolaeth aelod agos, tostrwydd 

difrifol neu rieni’n gwahanu, er mwyn i ni fod yn ymwybodol o hyn a 

medru sicrhau lles eich plentyn yn ystod oriau ysgol. 

 

 
 
 
 



 12 

YSGOL GYNRADD GYMRAEG TYLE’R YNN 
 

Absenoldebau 
 

Disgwylir i rieni/gwarcheidwaid hysbysu’r ysgol pan fydd plentyn yn 

absennol o’r ysgol a’r rheswm dros yr absenoldeb.  Gellir gwneud hyn 

drwy ffonio, danfon tecst, e-bostio neu ddanfon nodyn i’r ysgol. 

 

Disgwylir i rieni hysbysu’r ysgol os ydynt yn bwriadu mynd a’u plentyn ar 

wyliau yn ystod amser ysgol. Bydd yr absenoldebau yma yn cael eu nodi 

fel absenoldeb heb ganiatâd. 
 

Dyma ganrannau presenoldeb yr ysgol am y flwyddyn 2018 - 2019 

 

Presenoldeb 94.8% 

Absenoldeb â chaniatâd 1.9% 

Absenoldeb heb ganiatâd 3.2% 

 

 

 

 

Cyfle Cyfartal 
 

Rydym fel ysgol yn hyrwyddo tegwch a chydraddoldeb yn yr 
addysg a gynigwn yn yr ysgol.  Nid yw Ysgol Gynradd Gymraeg 
Tyle’r Ynn yn gwahaniaethu yn erbyn neb, boed yn staff neu yn 
ddisgyblion, ar sail eu rhyw, hil, anabledd, crefydd neu liw.  

Ymysg ein disgyblion rydym yn meithrin dealltwriaeth a pharch 
tuag at unigolion o bob cefndir a diwylliant. 

 
Rydym yn sicrhau fod yr holl ddisgyblion yn derbyn yr un 

cyfleoedd addysgol.  Anelwn fel ysgol at waredu gwahaniaethau 
anuniongyrchol sy’n medru atal addysg gyflawn. 

 
Ceir rhai cyfleusterau i’r anabl ar y safle, a phan fo angen fe 
wneir pob ymdrech, mewn cydweithrediad â’r Awdurdod Addysg 

Leol i ymateb i ofynion addysgol neu gorfforol arbennig. 
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Y Gymraeg 
 

Ysgol benodedig Gymraeg yw Ysgol Gynradd Gymraeg Tyle’r Ynn.  
Mae mwyafrif llethol ein disgyblion yn dod o gartrefi lle ni 

siaredir Cymraeg.  Hyfforddir y plant o’r cychwyn drwy gyfrwng y 
Gymraeg a Chymraeg yw cyfrwng pob gwers yn yr Adran Fabanod.  
Dysgir trwy gyfrwng y Saesneg a’r Gymraeg yn yr Adran Iau ond 
rhoddir mwy o bwyslais ar y Gymraeg fel cyfrwng dysgu ac anogir 

y plant i ddefnyddio’r Gymraeg ar bob achlysur o gwmpas yr 
ysgol. 

 
Un o amcanion sylfaenol yr ysgol yw darparu addysg ddwyieithog 
i ddisgyblion fydd yn galluogi iddynt adael yr ysgol yn hollol 

hyderus yn y ddwy iaith. 
 

 
 
 

Y Cwricwlwm 
 

Gwneir taliadau am ginio ysgol a theithiau ysgol ac ati trwy Parent 
Pay. Byddwch yn derbyn cod personol pan fydd eich plentyn yn dechrau 

yn yr Ysgol. Nid ydym bellach yn derbyn arian parod ar gyfer y taliadau 

hyn. 

 

Am fwy o wybodaeth a mewnwelediad dyfnach i'r cwricwlwm newydd 

ewch i'n gwefan. 

 
http://ygg-tyler-ynn.j2bloggy.com/cy/a-new-curriculum-for-wales/ 
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Anghenion Addysgiadol Ychwanegol 
 

Ein bwriad yw darparu cyfle i bob plentyn ddatblygu i’w llawn botensial, 

o gofio anghenion a gallu unigol y plentyn.  I’r mwyafrif o ddisgyblion, 

cyflawnir yr anghenion hynny yn y dosbarth drwy’r Cwricwlwm 

Cenedlaethol a fframwaith y Cyfnod Sylfaen, a’r strategaethau dysgu ac 

addysgu. 

 

Fodd bynnag, bydd gan nifer o blant, rywbryd yn ystôl eu gyrfa ysgol, 
anghenion addysgol ychwanegol o ryw fath.  Mae’r sbectrwm a gynhwysir 

o fewn anghenion ychwanegol yn eithriadol eang, o blant sydd â 

thrafferthion addysgiadol, plant â nam corfforol neu synhwyrol i blant 

sydd yn ddisglair a thalentog.  Credwn fod diagnosis cynnar ac ymyriad 

priodol yn gwella disgwyliadau plant ag anghenion addysgiadol 

ychwanegol.  Ein hamcan yw creu amgylchedd ysgol sy’n meithrin 

anogaeth, derbyniad, parch a sensitifrwydd fel y gall pob plentyn ag 

anghenion addysgiadol ychwanegol brofi llwyddiant yn ôl eu cyfyngiadau 
unigol. 

 

Cysylltir â rhieni/gwarcheidwaid os fydd yr ysgol o’r farn fod plenty 

angen cymorth ychwanegol.  Mae gennym nifer o strategaethau cefnogi y 

gellir eu cynllunio i ddiwallu anghenion plentyn unigol.  Os bydd angen, 

byddwn yn ceisio cymorth proffesiynol oddi wrth asiantaethau allanol er 

mwyn diwallu anghenion y plentyn yn llawn.   
 

 

Cysylltiad rhwng y Cartref a’r Ysgol 
 

Mae perthynas agored a chydweithredol rhwng yr ysgol a 

rhieni/gwarcheidwaid ein disgyblion yn elfen hollbwysig wrth geisio 
sicrhau fod pob plentyn yn datblygu i’w llawn potensial.  Gofynnwn felly 

am gefnogaeth rieni/gwarcheidwaid wrth iddynt wneud y canlynol: 

 

 Cefnogi amcanion yr ysgol 

 Cefnogi polisi Disgyblaeth ac Ymddygiad yr ysgol 

 Sicrhau bod ei blentyn yn mynychu’r ysgol yn rheolaidd a bo’r 

ysgol yn derbyn esboniad am absenoldeb 
 Sicrhau bo’r ysgol yn ymwybodol o newidiadau yn y cartref a allai 

effeithio ar blentyn, hefyd hysbysu’r ysgol o newidiadau gwybodaeth 

cyswllt yn syth e.e. newid rhif ffôn 

 Cefnogi gweithgareddau allgyrsiol yr ysgol ar gyfer plant a rhieni, 

yn enwedig gweithgareddau CRACH (cymdeithas rhieni a 

chyfeillion yr ysgol) 

 Llofnodi’r cytundeb Ysgol a Chartref 
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Mae’r ysgol yn gweithredu polisi drws agored, felly rydym yn annog 

rhieni/gwarchgeidwaid i gysylltu â’r ysgol ar unwaith os oes ganddynt 

unrhyw bryder neu wyn.  Mae polisi Cwynion yr ysgol yn egluro beth 
sydd angen i rieni/gwarchgeidwaid wneud os na fyddant yn hapus ag 

unrhyw agwedd i wneud â’r ysgol.  Mae’r polisi ar gael ar wêfan yr ysgol 

neu gellir gofyn am gopi o swyddfa’r ysgol. 

 

Ceir dri chyfle ffurfiol yn ystod y flwyddyn i rieni/gwarchgeidwaid 

ymweld â’r ysgol i gwrdd ag athro/athrawes ddosbarth ei 

blentyn/phlentyn.  Ar ddechrau’r flwyddyn ysgol newydd ceir Noson 

Agored i gwrdd â’r athro/athrawes newydd  ac i glywed 
trefniadau/disgwyliadau am y flwyddyn i ddod.  Yn ystod Tymor y 

Gwanwyn cynhelir y brif Noswaith Agored lle disgwylir i holl 

rieni/gwarchgeidwaid gwrdd ag athro/athrawes ei blentyn/phlentyn er 

mwyn trafod ei gynnydd/chynnydd.  Ar ddiwedd tymor yr Haf, ar ôl i 

rieni/gwarchgeidwaid dderbyn yr adroddiad blynyddol, cynhelir Noson 

Agored lle gall y rhieni/gwarchgeidwaid hynny sy’n dymuno cwrdd â’r 

athrawon. 
Yn ychwanegol, gwahoddir rhieni/gwarchgeidwaid i fynychu’r 

cyngherddau Nadolig, hefyd y Mabolgampau ysgol yn Nhymor yr Haf.  

Yn ystod Tymor yr Hâf bydd pob dosbarth yn cynnal gwasanaeth, ac 

estynnir gwahoddiad i rieni/gwarchgeidwaid,theuluoedd. 

 

 

 

Disgyblaeth 
Gweithreda’r ysgol bolisi Disgyblaeth Gadarn, gyda chamau clodfori a 

chosbi cynyddol.  Mae polisi Disgyblaeth yr ysgol ar gael ar y wêfan neu 

o swyddfa’r ysgol. 

 

Mae gan yr ysgol bum rheol gyffredinol: 

 
Siaradwn y Gymraeg ar bob achlysur 

Cerdded o fewn adeilad yr ysgol 

Ymddwyn yn garedig at eraill 

Dilyn cyfarwyddiadau’n syth 

Ymdrechu i wneud fy ngorau glas 

 
Yn ychwanegol i’r rheolau ysgol gyfan a rhestrir uchod, ar ddechrau pob 

blwyddyn ysgol fe fydd pob dosbarth yn cytuno ar gyfres o reolau 

dosbarth. 
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Diogelu ac Amddiffyn Plant 

 
Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac 

amddiffyn y plant sy’n ei mynychu. Os ceir pryderon ynglŷn ag 

esgeulustra neu gam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yna mae’n 

ddyletswydd ar y staff, yn unol â Threfn Diogelu Plant y Sir, i sôn 

am y mater wrth Swyddog Diogelu Plant yr ysgol . Gall Swyddog yr 

ysgol ymgynghori â chyd-weithwyr proffesiynol yn ogystal ag 
asiantaethau perthnasol megis y Gwasanaethau Iechyd 

Cymdeithasol. Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i 

gyd-gysylltydd yr Ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran 

Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y 

sir . Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu a oes 

angen gweithredu neu beidio. Oblegid natur y cyhuddiadau ni fydd 

bob amser yn briodol i drafod materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio’r 
plentyn Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu sy’n gyfrifol am 

ymchwilio i gyhuddiadau. 

  

Mr Cerith Humphrey’s yw’r Swyddog Diogelu Plant ac e.ddiogelwch yr 

ysgol  

Mrs Lianne Vaughan yw’r Dirprwy Swyddog Diogelu Plant 

Mrs Margaret Davies yw’r llywodraethwr yn gyfrifol am Diogelu Plant 
 

Mae’r staff i gyd yn derbyn hyfforddiant ar ddiogelu plant yn 

flynyddol naill a’i gan  yr Awdurdod Addysg Lleol neu gan yr ysgol. 

 

Ceir copi o’r polisi Amddiffyn Plant o’r swyddfa neu ar wefan yr 

Ysgol. 

 
Darpariaeth Offerynnol Deithiol 

 
Mae athrawon offerynnol teithiol yn ymweld â’r ysgol yn wythnosol er 

mwyn darparu gwersi llinynnol, gitâr, pres, chwythbrennau a thelyn.  

Gall plant gwneud cais am wersi offerynnol o Flwyddyn 3 ymlaen, a’r 

athrawon arbenigol sy’n gyfrifol am ddewis y plant i dderbyn gwersi yn ôl 
canllawiau penodedig.  Os na fydd plentyn yn cael ei ddewis, gall ef/hi 

ymgeisio eto'r flwyddyn ganlynol. 

 

Fel rheol, gall disgyblion ddysgu chwarae un offeryn yn unig, serch 

hynny ystyrir ehangu’r ddarpariaeth i ddau offeryn, ond nid mwy,  ar 

gyfer disgyblion sy’n dalentog iawn yn gerddorol. 

 
Ar hyn o bryd does dim angen cyfraniad at wersi offerynnol. 
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Gwaith Cartref 
 

Ychydig o waith cartref ffurfiol a osodir i blant yn y Meithrin a Derbyn, 
serch hynny anogir rhieni/gwarchgeidwaid i ddarllen i’w plant ac i 

wrando arnynt yn darllen, ynghyd â chynorthwyo gyda’r broses o 

adnabod geiriau. 

 

Gosodir gwaith cartref yn wythnosol i Flynyddoed 1-6, gan barhau i 

annog darllen wrth ddanfon llyfrau darllen adref yn wythnosol. 

 

Darbwyllir disgyblion i ddefnyddio bagiau darllen yr ysgol, a gellir 
prynu'r rhain o’r swyddfa am £4.50. 

 

 

Gweithgareddau allgyrsiol 
 

Cynigir amrywiaeth o glybiau ar ôl ysgol i blant yr Adran Iau.  

Mae’r clybiau’n rhedeg o 3.30 tan 4.30 y.p.  Mae’r clybiau ar ôl 

ysgol yn cynnwys Clwb Digidol, Clwb perfformio – Theatr y Tyle’r, 

Chwaraeon ac ymarferion 

 ar gyfer timoedd rygbi a phêl rhwyd yr ysgol.   

 

 

 

Trosglwyddo i’r Ysgol Uwchradd 
 

Mae disgyblion yr ysgol yn symud ymlaen i Ysgol Gyfun Bro Dur ym 

Mhort Talbot ar ddiwedd Blwyddyn 6. Trefnir nifer o weithgareddau 

trosglwyddo yn flynyddol er mwyn paratoi’r disgyblion ar gyfer y newid.   

 
 

 

 

 


