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Croeso i Ysgol Gymraeg Ifor Hael 
 

Mrs Bethan Parry-Jones ydw i, Pennaeth Ysgol Gymraeg Ifor Hael. Croeso 
cynnes i chi i’n llawlyfr. Gobeithiaf yn wir y mwynhewch bori drwy ein 
llawlyfr i ganfod gwybodaeth am ein hysgol. Mae addysg eich plentyn yn 
holl bwysig. Cânt brofiadau sy’n creu sylfaen gadarn ar gyfer y 
blynyddoedd sydd i ddod. 
  
Rhoddir profiadau i’r plant er mwyn datblygu amryw o sgiliau ac yn fwy 
pwysig na dim i ddatblygu’n bersonol a chymdeithasol a gwneud hyn oll 
trwy’r iaith Gymraeg. 
  
Ein nod yw creu awyrgylch hapus, groesawgar a hamddenol yma yn Ysgol 
Gymraeg Ifor Hael.  Edrychwn ymlaen at gyd-weithio gyda chi er lles a 
datblygiad eich plentyn, ac at rannu addysg eich plentyn mewn 
partneriaeth â chi. 
 

Ysgol Gymraeg Ifor Hael 
Clos Meon 

Betws 
Casnewydd 
NP20 7DU 

 
 
Rhif ffôn:  01633 414694 
 
E-bost:   ysgifo@newport.gov.uk 
 
 
 

mailto:ysgifo@newport.gov.uk
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CYFLWYNIAD  
A THREFNIADAU MYNEDIAD 

 

Gweledigaeth Ysgol Gymraeg Ifor Hael 
 
 
 

 

 
 

 

Mae’r ysgol yn gymuned gyfeillgar a hapus, sydd ag ethos eithriadol o ofalgar a 
chynhwysol. Un o gryfderau’r ysgol yw’r berthynas amlwg o barch a gofal sy’n bodoli rhwng 
oedolion a disgyblion. Mae bob aelod o staff yn hyrwyddo awyrgylch dysgu cefnogol iawn 

sy’n annog bob disgybl i geisio’u gorau glas ac i ddyfalbarhau. 
 

ESTYN (Mai 2016) 
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Math o Ysgol a Defnydd o’r Iaith Gymraeg 
 

Ysgol Gynradd Gymraeg Penodedig 3-11 oed yw Ysgol Gymraeg Ifor Hael. 
Mae'r ysgol yn darparu addysg ddwyieithog i bwy bynnag sy'n ei dymuno. Nid oes rhaid i 
rieni siarad Cymraeg er bod mantais amlwg i'r plentyn os ydyw'r rhieni yn barod hefyd i 
ddysgu'r iaith. Anogwn y plant i ddefnyddio'r iaith cyn gynted ag sy'n bosibl tu mewn a 
thu allan i'r dosbarth. Ceisiwn sicrhau bod disgyblion yn ymwybodol bod y Gymraeg yn 
iaith sy'n cwrdd â gofynion cyfoes a bod ein disgyblion yn ennill hyfedredd yn y ddwy 
iaith.  
Y Gymraeg yw'r prif gyfrwng dysgu ar draws yr ysgol, ond cyflwynir Saesneg fel pwnc yn 
unig ar gychwyn yr Adran lau gyda'r nod o feithrin plant sy'n hyderus yn y ddwy iaith 
erbyn iddyn nhw gychwyn yn y sector uwchradd. 
 

Safle Ysgol Gymraeg Ifor Hael 
 

Saif yr Ysgol ar gyrion Canol Dinas Casnewydd yng nghymuned Betws, dafliad carreg o 
draffordd yr M4. Ar hyn o bryd mae 193 o blant ar y gofrestr ac rydym yn cynyddu’n 
flynyddol bellach. 
 

Amcanion Ysgol Gymraeg Ifor Hael 
 

Mae Ysgol Gymraeg Ifor Hael yn anelu at: 
 

 sicrhau bod ein plant yn datblygu dwy iaith i’r safonau uchaf posib; 

 datblygu’r defnydd o’r Gymraeg a Chymreictod tu fewn i’r ysgol, y gymdeithas a’n 
gwlad; 

 creu amgylchedd diddorol a symbylol sy’n adlewyrchu ein gwerthoedd ac yn 
datblygu teimlad o gymuned yn ogystal â theimlad pob unigolyn o hunan werth; 

 datblygu cymuned o ddysgwyr hyderus gydol oes lle mae hawl gan bawb fynediad 
at wybodaeth a chydnabyddiaeth o’u cyflawniadau; 

 darparu profiadau dysgu lle mae gan bob plentyn gyfle i ddatblygu eu sgiliau 
meddyliol, creadigol, a thechnolegol; 

 hybu datblygiad cymdeithasol, diwylliannol, moesol ac ysbrydol gan ymbaratoi 
disgyblion i fod yn ddinasyddion cyfrifol; 

 hybu bwyta a byw yn iachus a’r gallu i ddefnyddio'r wybodaeth hon yn eu bywydau 
pob dydd. 

 parchu’r amgylchedd o’n cwmpas a gwerthfawrogi ein hamgylchedd naturiol 
 

Credir yn gryf taw'r modd mwyaf effeithiol o gyflawni'r amcanion hyn yw trwy dderbyn 
profiadau sy’n hybu: meddwl ymchwiliol, chwilfrydedd, brwdfrydedd a her, rhannu a 
dysgu gyda'i gilydd, derbyn ac ymrwymo gwahaniaethau, gonestrwydd, hunan-barch a 
dyfalbarhad. 
 

Ein Hadnoddau 
 

Ysgol Gymraeg Ifor Hael yw’r ail o dair ysgol Gymraeg yn Sir Dinas Casnewydd a 
sefydlwyd o ganlyniad i’r galw cynyddol am ddarpariaeth addysg Gymraeg yn y ddinas.  
Agorwyd yr ysgol ym mis Medi 2008 ar gyfer y Cyfnod Sylfaen ond, erbyn hyn, rydym 
yn darparu ar gyfer disgyblion CA2.  Adnewyddwyd yr adeilad yn llwyr ac erbyn hyn gall 
yr ysgol ymfalchïo mewn adeilad heb ei hail. Mae byrddau gwyn rhyngweithiol ym mhob 
dosbarth, ardal tu allan delfrydol sy’n cynnwys ffrâm ddringo a llwybr rhwystrau ac 
adnoddau pwrpasol newydd sbon. Ym Medi 2015, derbyniodd yr ysgol adeilad 
pwrpasol ar gyfer ein plant Meithrin a elwir ‘Yr Hafan’. Mae diogelwch y plant a staff yn 
holl bwysig ac i’r perwyl hwn rydym wedi gosod drysau mynedfa bwrpasol lle agorir y 
drws gan aelod o staff yn unig oddi fewn i’r ysgol. 
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Manylion Staff 
   
Pennaeth:     Mrs Bethan Parry-Jones 
Swyddog Gweinyddol:    Ms Tracy Deakin 
Gofalwr:     Mr Paul Carpenter 
 

Dosbarthiadau: 
 

Mili Malwen (Meithrin) 
Athrawon:     Mrs Emma Rogers (Llun, Mawr, Merch)  

Miss Sophie Lock (Iau, Gwen) 
Cynorthwyydd Dysgu:   Mrs Rachel Morgan 

 
Elfed yr Eliffant (Derbyn) 
Athrawes:     Miss Abbie Thompson  
Cynorthwywyr Dosbarth:   Miss Michelle Jenkins, Miss Rhian Howell 
       
Sali Sws (Blwyddyn 1)  
Athrawes:     Miss Lowri Watts 
Cynorthwywyr Dosbarth:   Mrs Ellie Amery 
        
Bili Broga (Blwyddyn 2)  
Athrawes:     Miss Rhian Fidler (Arweinyd Cyfnod Sylfaen) 
Cynorthwywyr Dosbarth:   Miss Japhia Gough 
    
Dewi Sant (Blwyddyn 3) 
Athro:       Mrs Rachael Williams 
    
Owain Glyndwr (Blwyddyn 4)   
Athrawon:     Mrs Hayley Black (Llun, Mawr),  
      Mrs Rhiannon Thomas (Mer, Iau, Gwen) 
Cynorthwyydd Dosbarth:   Mrs Bethan Bryan  
 
William Morgan (Blwyddyn 5)   
Athrawes:     Miss Amy Reid  
     
 
Betsi Cadwaladr (Blwyddyn 6)  Mrs Elinor Rickus 
Cynorthwyydd Dosbarth:   Mr Owen Herrity (yb) 
 
Mrs Hoey (Dirprwy Bennaeth), Mrs Rogers a Mrs Downes bydd yn cymryd sesiynau 
Cynllunio, Paratoi ac Asesu athrawon. 
 
Angehnion Addysgol Ychwanegol: Miss Lock, Mrs Morgan, Mrs Downes, Mr 

Herrity, Ms Harries 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=3908015&id=668660903
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Corff Llywodraethol 
 
Cadeirydd     Mr Richard Hancox (cynrychioli rhieni) 
      Ysgol Gymraeg Ifor Hael 
      Clos Meon 
      Betws, Newport.  NP20 7DU 
      hancoxrg@googlemail.com 
 
 
Pennaeth     Mrs Bethan Parry-Jones  
Cynrychiolwyr ALl  Mr Glyn Jarvis 

Mr Joseph Lewis 
Ms Olwen Allender (Is-gadeirydd) 

Aelodau cyfetholedig  Mrs Elin Maher 
      Mrs Amy Sefton 
      Mr Damien Downes   
Cynrychiolwyr rhieni    Mrs Zara Hawkins 
      Ms Sian Price  
      Miss Leanne Rees  
Cynrychiolydd y staff   Mrs Elinor Rickus     
Staff (nad ydynt yn addysgu)  Mrs Tracy Deakin 
 

Trefniadau Mynediad 
 
Caiff plant tair oed a throsodd eu derbyn i’n Dosbarth Meithrin ym mis Medi o’r flwyddyn 
academaidd pan fyddant yn bedair oed. Mae’r plant yn dechrau ysgol mewn grwpiau 
bach dros gyfnod o ddyddiau. Cynigir meithrinfa rhan amser.  Rydym yn cydnabod 
pwysigrwydd trawsnewid llyfn o’r cartref i’r ysgol ac i’r perwyl hwn, croesawir 
ymweliadau i’r ysgol gan blant a’u rhieni. 
 
Rhoddir copi o’r llawlyfr ynghyd a ffurflenni mynediad yr awdurdod a’r ysgol i ddarpar 
rieni.  Cynhelir cyfarfodydd ar gyfer rhieni newydd plant Meithrin a Derbyn y tymor cyn 
dechrau’r ysgol, pan mae’r pennaeth ac athrawon y Blynyddoedd Cynnar yn amlinellu 
ethos a pholisïau'r ysgol. 
 
O fewn Cyngor Dinas Casnewydd, mae gan bob ysgol ardal y mae’n ei gwasanaethu’n 
draddodiadol a elwir yn ‘dalgylch’.  Cafodd dalgylchoedd ar gyfer y 3 ysgol gynradd 
cyfrwng Cymraeg eu sefydlu ym mis Medi 2015 ac o ganlyniad dalgylch Ifor Hael yw 
gogledd yr M4 sy’n cynnwys ardaloedd megis Tŷ-du, Pentrepoeth, Rhiwderyn, Caerllion 
a Langstone. Mae'n rhaid i'r ALl roi cyfle i fynegi dewis o ran yr ysgol y maent yn 
dymuno i'w plant fynychu bob rhiant. Fel canlyniad i’r ddeddfwriaeth newydd, rhaid i’r 
ALl roi cyfle i bob rhiant mynegi hoff ddewis ysgol yr ydynt am i’w plant fynychu.   
 
Dylai darpar rieni gysylltu â’r ysgol i drefnu apwyntiad cyn gynted â phosib.  Ar hyn o 
bryd rhif safonol yr ysgol yw 30 ar gyfer plant dosbarth Meithrin a Derbyn. 
 
Rhaid i rieni ddefnyddio’u hawl i fynegi dewis gwell ar yr amserau canlynol: 
 

 cyn mynediad i’n dosbarth Meithrin 

 cyn mynediad i’r Cyfnod Sylfaen (dosbarth Derbyn) 
 
I wneud cais am fynediad, ewch i:  www.newport.gov.uk/schooladmissions 
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 Y CWRICWLWM,  
GWYBODAETH AC ASESU 

 

Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen 
 

Polisi ein hysgol yw darparu amgylchedd dysgu llawn gofal er mwyn cynnig cwricwlwm 
sydd wedi’i gynllunio’n ofalus. Fe ddylai’r cwricwlwm felly ystyried anghenion a natur y 
plant bach a chyfrannu at eu datblygiad cyflawn. Mae wedi derbyn cymeradwyaeth gan 
y Bwrdd Llywodraethol ac yn dilyn canllawiau a chyngor y AALl. Mae’r plant Meithrin, 
Derbyn a Blwyddyn 2 yn dilyn Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen. Rhoddir sylw cyfartal i’w 
datblygiad personol, cymdeithasol, corfforol, moesol a deallusol trwy ddarparu 
profiadau o ansawdd dda.  
 
Rhoddir ystyriaeth i chwe maes wrth gynllunio’r cwricwlwm ar gyfer y Blynyddoedd 
Cynnar: 
 

 Iaith, Llythrennedd a Sgiliau Cyfathrebu 

 Datblygiad Personol a Chymdeithasol 

 Datblygiad Mathemategol 

 Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd 

 Datblygiad Corfforol 

 Datblygiad Creadigol 
 

 
 

Cyfnod Allweddol 2 (Cwricwlwm 2008) 
 

Mae’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn datgan y rhan helaeth o’r hyn a addysgir i blant. Ein 
nod yw cyflwyno’r gwaith trwy ddulliau thematig a fydd yn ddiddorol a heriol. Yr 
athrawon sy’n gyfrifol am gynllunio cwricwlwm yr ysgol ac mae wedi derbyn 
cymeradwyaeth gan y Bwrdd Llywodraethol. 

 
Defnyddir dull trawsgwricwlaidd i ddarparu addysg eang a chytbwys, sy’n cwrdd ag 
anghenion unigol pob disgybl. Rhoddir cryn bwyslais ar gael caffael ar sgiliau sylfaenol 
yn y Pynciau Craidd, sef Iaith, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Yn ychwanegol at rain 
dysgir y Pynciau Sylfaen canlynol: Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Hanes, 
Daearyddiaeth, Celf, Cerddoriaeth, Addysg Grefyddol, Addysg Bersonol a 
Chymdeithasol, Dylunio a Thechnoleg ac Addysg Gorfforol.  Anelwn at ddarparu 
cwricwlwm pwrpasol a llawn ar gyfer Addysg Gorfforol.  Cynllunnir gwersi wythnosol a 
gweithgareddau addas ar gyfer y plant.   

 
Ein hathroniaeth o hyd bydd anelu at ddarparu ar gyfer anghenion unigol pob plentyn a’i 
ddatblygu i’w lawn botensial. Gall hyn arwain at gynllunio rhaglenni gwaith unigol ac yn 
bendant, golygu grwpio’r disgyblion ar adegau.  Mae’r disgyblion yn derbyn eu haddysg 
mewn dosbarthiadau oedran cymysg, ond mewn grwpiau sy’n addas ar gyfer eu 
datblygiad ac yn ôl anghenion y gweithgaredd ddysgu. Mae hyblygrwydd  felly, yn 
hanfodol er mwyn cynnal a chefnogi’r plentyn i’r eithaf. 
 
Mae hawl gan bob athro i gael cyfnodau rhydd – 10% o’u hamser addysgu (un 
prynhawn) i Gynllunio, Asesu a Pharatoi.   
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Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd 
 

Mae Addysg Grefyddol yn rhan annatod o’r cwricwlwm. Yn ogystal â gwersi dosbarth a 
chyd-addoli dyddiol, mae’r plant yn paratoi a chyflwyno gwasanaethau ar gyfer yr ysgol 

gyfan. Cristnogaeth yw’r brif neges  ond mae’r plant yn dysgu am grefyddau eraill a 

gwneir defnydd o storïau o grefyddau eraill yn ystod ein gwasanaethau. Dydy ein 
hysgol ddim wedi uno ag unrhyw enwad arbennig. Ar bob achlysur rydyn ni’n hybu 
agweddau o ofal a goddefgarwch. Anelir at bwysleisio gwerthoedd moesol, ymddygiad 
da a pharch at ei gilydd a dathlu cyflawniad. Mae gennych yr hawl i gadw eich plentyn 
allan o’n cyd-addoli dyddiol, ond mae rhaid i’r ysgol dderbyn cais ysgrifenedig yn gyntaf. 
Goruchwylir eich plentyn gan aelod o staff mewn dosbarth os nad ydyn yn cymryd rhan. 

 

Anghenion Addysgol Ychwanegol 
 

Un o’n hamcanion fel ysgol yw hyrwyddo safonau uchaf posib o addysg effeithiol o fewn 
cwricwlwm cytbwys ar gyfer plant o bob gallu. Mae’r nôd yma yn golygu’r un peth i’r 
disgyblion mwyaf galluog a’r disgyblion gydag anawsterau dysgu. 
 

Mae’r ysgol yn ymdrechu i gwrdd ag anghenion disgyblion mwyaf galluog trwy 
wahaniaethu’r gwaith yn ofalus er mwyn herio plant o bob gallu. Mae ond yn deg dweud 
hefyd ein bod ni’n gallu cynnig gwasanaeth ychwanegol er mwyn ceisio cyfarfod ag 
anghenion plant gydag anawsterau dysgu. 
 

Mae’r ysgol yn cyd-weithio’n agos ag asiantaethau allanol megis y Gwasanaethau 
Cymhwysiad, y Therapydd Lleferydd ac Uned Clyw'r Sir. 
 

Pan nodir bod Anghenion Addysgol Ychwanegol gan blentyn rhoddir gwybod i’w rieni a’i 
gynnwys ar y gofrestr AAA. Mae Cynllun Addysgol Unigol (CAU) i gwrdd â’i anghenion 
gan bob plentyn sydd â’i enw ar y gofrestr. Wedyn cysylltir  â’r rhieni yma er mwyn rhoi 
gwahoddiad iddynt gyd-weithio â’r ysgol. Adolygir y CAU yn dymhorol a gosodir 
targedau newydd yn ôl yr angen.  
 

Chwaraeon 
 

Ceisiwn roi cyfle i bob plentyn gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon amrywiol.  
Rhoddir pwyslais ar gadw’n heini yn unol â pholisi’r Sir ar gyfer Ysgolion Iach.  Mae unrhyw 
blentyn sy’n cymryd rhan yn cynrychioli’r ysgol a chydnabyddir hyn fel braint sy’n gyfartal a 
chyflawniad academaidd ac artistig. 
 

Yn ystod gweithgareddau addysg gorfforol disgwylir i blant gadw at y 
rheolau canlynol: 

 Ni chaniateir i unrhyw blentyn wisgo gemwaith yn ystod y gwersi. 

 Rhaid i bob plentyn wisgo dillad ac esgidiau addas ar gyfer y wers. 

 Ceisiwn annog y plant i adael eu dillad yn drefnus with newid. 

 Rhaid i bob plentyn gymryd rhan yn y gwersi chwaraeon/ymarfer corff. 

 Dim ond plant sydd wedi dod a nodyn ysgrifenedig sy’n rhoi rheswm 
digonol fydd yn cael eu hesgusodi o'r wers. 

 
Ymdrechwn yn daer i sicrhau bod ein plant yn cael y cyfle i brofi llwyddiant fel unigolion a 
thimau a fydd yn cryfhau'r ymdeimlad o berthyn i gymuned addysgol, ac sy'n gosod 
disgwyliadau uchel a fydd yn caniatáu i ni ymfalchïo mewn llwyddiant. 
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Gwaith Cartref 
 

 

Rydyn ni’n annog pob plentyn o Flwyddyn 1 i fyny i ddarllen yn eang gartref. I’r perwyl 
hwn, fe fydd eich plentyn yn dod â’i lyfr darllen adref bob nos Wener. Gofynnir i chi 
lofnodi record darllen eich plentyn a dychwelyd y llyfr i’r ysgol bob dydd Llun. 
Fe fydd tasgau ffurfiol wythnosol gan blant Blwyddyn 1 i fyny i’w cwblhau yn ogystal. 
 
Fe fydd disgwyl i blant y Blynyddoedd Cynnar gwblhau amrywiaeth o dasgau Cartref o 
bryd i’w gilydd.  Bydd setiau o lyfrau yn cael eu hanfon gartref er mwyn mwynhau’r iaith 
Gymraeg yn y tŷ. 
 
Fe fyddwn yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth gyda hyn, gan sicrhau bod eich plentyn yn 
cwblhau’i waith cartref a’i ddychwelyd yn brydlon. 
  
 

Addysg Rhyw a Pherthnasedd (ARhPh) 
 

Mewn ymateb i ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru, rhaid i'r ysgol ddarparu Addysg 
Rhyw a Pherthnasoedd ar gyfer y disgyblion . Mae hyn yn rhan o'r fframwaith ar gyfer 
Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn ogystal â rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol ar 
gyfer Gwyddoniaeth. Bydd prif agweddau hyn yn cael sylw ar frig Cyfnod Allweddol 
Dau, ac yn fwy penodol ym Mlwyddyn 6. Fel ysgol rydym yn cydnabod y gall ARhPh 
mewn ysgolion cynradd fod yn fater anodd a dadleuol i rieni a staff fel ei gilydd, ac felly 
rydym yn gwahodd rhieni i mewn i'r ysgol ar gyfer cyfarfod gyda'r nos gyda'r athro 
dosbarth Blwyddyn 6 fel cyfle i weld y rhaglen addysgu ac adnoddau ar gyfer ARhPh, a 
holi cwestiynau. 
 
Weithiau mae merched ym Mlynyddoedd 5 a 6 yn aeddfedu'n gynharach yn gorfforol 
sy'n dangos bod angen addysgu am fislif a'r newidiadau corfforol sy'n gysylltiedig â 
glasoed yn y blynyddoedd hyn. Ynghyd â'r addysgu ARhPh, bydd y sesiynau hyn yn 
cael eu haddysgu gan Miss Fidler, athro Blwyddyn 6, ynghyd â'r Nyrs Ysgol . 
 
Mae gan rieni hawl i dynnu eu plant o’ r cwricwlwm addysg rhyw gyfan neu o ran ohono 
ac eithrio’r hyn a ragnodir yng Ngorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Nid oes raid i 
rieni egluro pam eu bod yn ei thrio eu plentyn 
 
Os oes cwestiwn neu bryder gennych am yr agwedd yma o waith yr ysgol, gofynnir i chi 
gysylltu â’r Pennaeth os gwelwch yn dda. 
 

Asesu 
 

Mae cofnodion o waith y plant yn cael eu diweddaru’n rheolaidd.   Cofnodir tystiolaeth o 
waith disgyblion a gweithredir asesu parhaol (ffurfiol ac anffurfiol), o gynnydd disgyblion 
unigol a chaiff datblygiad a pherfformiad pob plentyn ei ‘dracio’.  
 
Anfonir Adroddiadau Blynyddol at rieni tua diwedd y flwyddyn ysgol ynghyd ag 
asesiadau athrawon ar ddiwedd y Cyfnodau Allweddol (Blwyddyn 2 a 6), ac asesiadau 
statudol darllen a rhifedd (Blwyddyn 2 i fyny). Gwelir y canlyniadau diweddaraf yn y 
prosbectws hwn.  
 
Cynhelir Prynhawniau/Nosweithiau Agored ddwywaith y flwyddyn, tymor yr hydref a 
gwanwyn, lle caiff rhieni gyfle i ymweld â’r ysgol a chael sgwrs â’r athro dosbarth am 
ddatblygiad a thargedau eu plentyn. 
 
 



11 
 

Trosglwyddo i’r Ysgol Gyfun 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
Ym mis Medi 2016 bydd ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg newydd sbon yn cael ei 
hagor yng Nghasnewydd - Ysgol Gyfun Gwent Is Coed. Bydd pedair ysgol gyfagos yn 
bwydo’r ysgol hon sef: Ifor Hael, Bro Teyrnon, Casnewydd a'r Ffin.  Bydd mynediad i'r 
ysgol uwchradd trwy adran derbyn Casnewydd neu ar-lein. 
 
Mae pontio i'r ysgol uwchradd yn un pwysig i ni yn Ysgol Gymraeg Ifor Hael, a byddwn 
yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y trosglwyddiad mor llyfn ag y bo fel oedd yn 
bodoli gyda'n hysgol bartner blaenorol, Gwynllyw. Bydd nifer o gyfarfodydd i rieni a 
disgyblion yn cael ei gynnal yn yr ysgol uwchradd a bydd y plant hefyd yn cael llawer o 
gyfleoedd i ymweld â'r ysgol. Bydd nifer o athrawon a disgyblion yn ymweld â ni yn 
ystod y cyfnod pontio i drafod materion am yr ysgol gyda'r plant a bydd cyfle i ymateb 
i’w cwestiynau. Bydd athro pontio yn trafod cyraeddiadau’r plant gyda'u hathro 
dosbarth. Bydd y Pennaeth a'r cydlynwyr pwnc yn ymweld â'r ysgol yn rheolaidd i 
drafod datblygiadau cwricwlaidd a materion eraill a fydd yn hwyluso'r cyfnod hwn i 
bawb. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfleoedd Cyfartal 
 
Yma, yn Ysgol Gymraeg Ifor Hael, rydyn ni’n ystyried  pob disgybl a phob aelod o staff i 
fod cyfwerth â’i gilydd ac yn mynnu ein bod ni’n rhoi'r un gwerth ar eu galluoedd, 
cyflawniadau a’u doniau. Polisi ein hysgol yw sicrhau cyfle cyfartal, heb gyfrif rhyw, hil, 
crefydd, dosbarth cymdeithasol, anabledd corfforol na gallu. Prif nôd yr ysgol hon fydd 
addysgu, datblygu a pharatoi pob un o’n disgyblion ar gyfer bywyd er mwyn eu galluogi 
i fod unigolion cytbwys â meddwl agored. 
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TREFNIANT, CYNGOR A GWYBODAETH 
GYFFREDINOL 

 

Ethos, Ymddygiad a Disgyblaeth 
 

Yma, yn Ysgol Gymraeg Ifor Hael dymunwn gynnal hinsawdd sy’n hybu agwedd bositif 
at ymddygiad a disgyblaeth. Anelwn at ddatblygu hunanddisgyblaeth, cyfrifoldeb a 
pharch at eraill. Wrth ystyried hyn, mae’r staff a’r disgyblion wedi creu ‘Ein Rheolau 
Ysgol Arbennig’. Gellir darllen y rhain yn ein hystafelloedd ac o gwmpas yr ysgol a 
chyfeirir atynt yn aml yn ystod ein gwasanaethau. 

Ein Rheolau Ysgol Arbennig: 

Rydyn ni’n codi llaw i siarad. 
 

Rydyn ni’n siarad Cymraeg yn yr ysgol. 
 

Rydyn ni’n gwrando ac yn edrych ar y person sy’n siarad. 
 

Rydyn ni’n cadw ein dwylo a’n traed i ni ein hunain. 
 

Rydyn ni’n parchu pobl, eiddo ein gilydd ac eiddo’r ysgol. 
 

Yr Iaith Gymraeg 
 

 
Ysgol Gynradd Gymraeg yw Ysgol Gymraeg Ifor Hael. Y Gymraeg yw iaith swyddogol 
yr Ysgol ac fe ddefnyddir y Gymraeg yn naturiol bob dydd. Anogir y plant i siarad 
Cymraeg bob amser. Felly, er mwyn i bob plentyn ddod yn rhugl yn y Gymraeg mor 
fuan â phosibl rydyn ni’n rhoi pwyslais arbennig ar feistroli’r iaith o’r cychwyn cyntaf. 
Mewn awyrgylch hapus o chwarae a gweithio rydyn ni’n trochi’r plant yn y Gymraeg. 
Serch hynny, ein nod yw sicrhau bod ein plant yn hollol ddwyieithog, felly, cyflwynir 
Saesneg ym Mlwyddyn 3. 
 

Iechyd a Diolgelwch 
 
Cymerir pob gofal posibl am ddiogelwch y plant tra byddant yn yr ysgol. Os bydd 
plentyn yn sâl neu mewn damwain cysylltir â’r rhieni, ac os bydd angen sylw brys ar y 
plentyn byddwn yn galw’r gwasanaethau perthnasol ac yn galw’r rhieni neu’r 
gwarcheidwaid yn syth.  
 
Ni chaniateir i blentyn adael yr ysgol yn gynnar heb ganiatâd. Os fydd newid yn y modd 
y bydd plentyn yn mynd adref, gofynnir i’r rhieni ddweud wrth athro’r plentyn o flaen llaw 
am y trefniadau a wnaed. 
 
Mae’r ysgol yn arolygu trefniadau iechyd a diogelwch ar gyfer disgyblion a staff yn 
gyson. Rhaid i bob ymwelydd ymweld â’r brif fynedfa cyn cael mynediad i’r ysgol. 
Rhoddir cerdyn adnabod i ymwelwyr gan y Swyddog Gweinyddol. Os fydd ymwelwyr yn 
ymddwyn yn anaddas tuag at ddisgybl neu aelod o staff yna gofynnir iddynt adael 
campws yr ysgol ar unwaith a chysylltir â’r heddlu pan fo hynny’n briodol. Mae gan yr 
ysgol system larwm lladron a cheir ymarferion tân yn dymhorol. 
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Disgyblion sydd ag Anableddau 
 

 
Mae cynllun yr ysgol yn sicrhau mynediad rhwydd i ddisgyblion a rhieni sydd ag 
anableddau. Gwneir trefniadau arbennig rhwng yr ysgol a’ r cartref pan fo disgybl sydd 
ag anableddau neu Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cychwyn yn yr ysgol. Cysyllter â’r 
Pennaeth am ragor o fanylion. Mae’r ysgol yn sensitif i anghenion disgyblion sydd ag 
anableddau ac yn gwneud pob ymdrech i’w cynnwys ym mhob agwedd o fywyd a 
gwaith yr ysgol.  Mae cynllun hygyrchedd ar gael o’r ysgol. 
 

 

Gwisg Ysgol 
 

 
 
Gobeithir y bydd pob disgybl yn gwisgo gwisg ysgol gan ei fod yn cyfrannu at berthyn 
i’n cymuned. Gellir prynu’r wisg gyda logo swyddogol yr ysgol safweoedd isod:  

 
www.brigade.uk.com 
www.tesco.com/ues 

 
Os gwelwch yn dda, a wnewch chi sicrhau eich bod yn ysgrifennu enw eich 
plentyn yn glir ar bob dilledyn, er mwyn osgoi colli dillad. Anogir y disgyblion i 
beidio â gwisgo gemwaith i’r ysgol am resymau diogelwch. Serch hynny, caniateir 
oriawr a studs, os mae tyllau ganddynt yn eu clustiau. 
 
Fe ddylai’r plant Meithrin gadw set o ddillad sbâr, gyda’u henwau arnynt, yn yr ysgol, 
rhag ofn iddynt gael damwain yn ystod y dydd. 
 
A.G / Chwaraeon: Dylai’r plant ddod â byrion glas tywyll, crys T glas tywyll ac esgidiau 
chwaraeon (eto, gyda’u henwau arnynt) i’r ysgol ar y diwrnod priodol. 
 
 

Merched       Bechgyn 
Sgert neu droswus glas tywyll, sanau glas tywyll Trowsus glas tywyll 
Crys polo aur       Crys polo aur 
Cardigan / siwmper las tywyll    Siwmper las tywyll 
Yr Haf - Ffrog gingham melyn,     Yr Haf – byrion glas tywyll 

 sanau gwyn 
Esgidiau cryf, tywyll 
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Oriau’r Ysgol 
 

Amseroedd sesiynau: 
 

Meithrin  
Bore     9.15 am – 11.45 am 
   
Gweddill yr ysgol  9.00am –  3.00 pm 
 

Mae yna egwyl fer yn ystod y bore a’r prynhawn. 
 

Gofynnwn i chi ddod â’ch plentyn i’r ysgol yn brydlon (ond nid cyn 8.50am) a’i gasglu 
am 3 pm. Os nad ydych chi’n dod i nôl eich plentyn ar ddiwedd y dydd bydd angen rhoi 
gwybod i’w athrawes ddosbarth pwy yn union fydd yn ei gasglu. 
 

Salwch ac Absenoldebau 
 

Gofynnwn i bob rhiant ddanfon nodyn i’r ysgol i egluro unrhyw absenoldeb gan y 
plentyn. Mae peidio egluro absenoldeb yn ein gorfodi i nodi’r absenoldeb fel un heb 
ganiatâd. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich plentyn yn mynychu’r ysgol yn 
rheolaidd ac yn brydlon. Fe fydd yr ysgol yn cysylltu â’r Swyddog Lles Addysgol os 
bydd eich plentyn yn absennol yn gyson. 
Absenoldeb yn ystod y tymor - Nid oes gan rieni hawl awtomatig i fynd a’u plant ar 
wyliau yn ystod y tymor.  Rhaid gofyn am ganiatâd gan y Pennaeth ymlaen llaw os am 
fynd a’ch plentyn allan o’r ysgol.  Mae pob cais yn cael ei ystyried yn ôl ei sefyllfa.  
Gellir caniatáu absenoldebau o dan amgylchiadau eithriadol os nad yw presenoldeb y 
plentyn yn gonsyrn i’r ysgol. Mae ffurflen ‘Absenoldeb’ ar gael o’r swyddfa. 
 

Côd Cosb Benodedig - Mae’r Aelod Cabinet dros Addysg a Phobl Ifanc wedi 
cymeradwyo mabwysiadu'r Côd Cosb Benodedig sy'n gysylltiedig ag absenoldeb heb 
awdurdod, plant yn cyrraedd ysgol yn hwyr yn gyson a thriwantiaeth. Gall Hysbysiadau 
Cosb Cyfnod Penodol cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw absenoldeb anawdurdodedig 
o 10 sesiwn / 5 diwrnod, cyrraedd yn hwyr neu driwantiaeth. Y gosb yw £60 os ydych 
chi'n talu o fewn 28 diwrnod neu £120 os ydych chi'n talu o fewn 42 diwrnod. 
 
 
 
 
 
 

Moddion a Thriniaeth Feddygol 
 

Os bydd rhaid i’ch plentyn gymryd moddion, dylai ef / hi aros gartref am o leiaf 24 awr. 
Ar ôl hynny, os yn holliach, gall ddychwelyd i’r ysgol. O dan amgylchiadau eithriadol, a 
chaniatâd y Pennaeth, gall aelod o staff weinyddu moddion i blentyn, ond mae’n 
angenrheidiol i chi lenwi ac arwyddo’r ffurflen briodol o flaen llaw.  Fe ddylech chi labelu 
sugnydd asthma eich plentyn yn glir. Cedwir y rhain yn swyddfa'r ysgol.  Serch hynny, 
ni fydd y staff yn cymryd cyfrifoldeb am fethu â gweinyddu’r meddyginiaethau. 
 

Cytundeb Rhwng y Cartref a’r Ysgol 
 

Amcan y cytundeb yw darparu fframwaith i hyrwyddo’r bartneriaeth rhwng y rhieni â’r 
ysgol. Mae’r disgyblion yn cyflawni mwy pan mae’r ysgol yn cyd-weithio â’r rhieni ac 
mae’r rhieni yn medru helpu yn fwy effeithiol pan maent yn gwybod yr hyn mae’r ysgol 
am wneud a’r modd maent yn gallu helpu. Gofynnwn i chi arwyddo’r cytundeb pan 
mae’ch plentyn yn cychwyn yn Ysgol Gymraeg Ifor Hael. 
 

 

Enghrai f f t :  

Annwyl Mrs Jones, 

Roedd fy mhlentyn yn absennol  ar ...oherwydd…. . 

Llofnod rhiant : ____________ 
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Cinio Ysgol 
 

Darperir cinio gan ddarparwr allanol – Chartwells. Gall eich plentyn dod â bocs bwyd i’r 
ysgol. Ni chaniateir poteli gwydr. Arolygir y plant yn ystod yr awr ginio gan 
gynorthwywyr. Gwneir archebion ar gyfer ciniawau trwy 'Parentpay' am gost o £2.15 y 
pryd. Pan fydd eich plentyn yn dechrau’r ysgol, cewch ffurflen gofrestru rhiant. Rhaid 
credydu'r cyfrif er mwyn i'ch plentyn dderbyn cinio. Anfonir y bwydlenni allan gan yr 
ysgol tua dwywaith y flwyddyn. 
 
Os ydych yn derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar 
Incwm, neu Gredyd Treth Plant efallai bydd gan eich plentyn hawl i gael prydau ysgol 
am ddim a byddai'r ysgol yn eich annog i weithredu ar hyn. Cysylltwch â Mrs Deakin os 
oes angen rhagor o wybodaeth neu i dderbyn ffurflen gais. 
 

Byrbryd 
 

Mae’r ysgol yn awyddus i’r plant gael llaeth a ffrwyth cyn amser chwarae bob bore. 
Gofynnwn yn garedig, felly, i chi ddanfon £1 i’r ysgol bob dydd Llun i dalu am rain. 
 

 

 
 

 

Cyswllt â’r Rhieni 
 

Mae’r ysgol yn ymfalchïo yn y gefnogaeth a geir gan rieni’r plant.  Y prif ffordd mae’r 
ysgol yn cyfathrebu â rhieni yw trwy’r app ‘SCHOOP’.  Ar fynediad i’r ysgol, hysbysir 
rhieni o’r côd i ymuno er mwyn cadw pawb yn y ‘lŵp’. 
Estynnir gwahoddiad iddynt ymuno â ni ar gyfer gweithgareddau a dathliadau amrywiol, 
e.e. cyngherddau, gwasanaethau arbennig. Mae’r ysgol yn croesawu unrhyw riant sydd 
am helpu yn ystod y dydd. 

 
 

Derbyn Taliadau 
 

Gofynnir i chi gyfrannu, o’ch gwirfodd, at  
 

 ymweliadau addysgiadol 

 bysiau ar gyfer gweithgareddau yn ymwneud â chwaraeon 

 cwmnïau theatr ac ymwelwyr / siaradwyr eraill 

 ambell waith, adnoddau (ee cynhwysion ar gyfer coginio) 
 
Heb eich cefnogaeth, allem ni ddim cynnal gweithgareddau fel hyn sy’n fodd effeithiol o 
ddatblygu profiadau a chyfoethogi addysg ein plant. 
 
Ni fydd plentyn yn cael ei eithrio os nad ydy ei rieni yn medru talu.  
Mewn achosion dilys o brinder arian, cysylltwch â’r Pennaeth os gwelwch yn dda. 
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Trefn Delio â Chwynion 
 

Fel arfer, mae athro dosbarth eich plentyn yn medru ymdrin â chwynion ynglŷn â’r 
cwricwlwm neu agweddau eraill o fywyd ysgol yn gyflym.  Dylech gysylltu â’r ysgol i 
drefnu apwyntiad er mwyn i ni neilltuo digon o amser a sylw i chi. Os nad ydych chi’n 
fodlon â’r canlyniad, mae ‘na chroeso i chi godi’r mater gyda’r Pennaeth a fydd yn 
ymgynghori â’r bobl angenrheidiol i ddatrys y broblem. Os oes angen, gallwch gyflwyno 
sylwadau ffurfiol trwy ysgrifennu at y Corff Llywodraethol yn unol â Deddf Addysg 1988 
a rheoliadau’r ALl. 
 

Diogleu ac Amddiffyn Plant 
 
Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn plant.  Os ceir 
pryderon ynglŷn ag esgeulustra neu gam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yna 
mae’n ddyletswydd ar aelodau staff, yn unol â threfn diogelu plant y sir, i son am y 
mater gyda’r swyddog diogelu plant yr ysgol. Gall swyddog yr ysgol ymgynghori â 
chydweithwyr proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol megis Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai bydd rhaid i’r swyddog cyfeirio’r 
plentyn yn swyddogol i’r adran Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a 
phrotocol y sir. Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sydd yn penderfynu a oes angen 
gweithredu neu beidio. 
Y Pennaeth (Mrs Parry-Jones) a’r  Dirprwy Bennaeth (Mrs Hoey) yw swyddogion 
Diogelu Plant yr ysgol. 

Clwb Brecwast a Chlybiau ar ôl Ysgol 
 
Cynhelir Clwb Brecwast, am ddim, yn yr ysgol bob bore o 8.10-8.50yb. Bydd y drysau 
yn cau am 8.30yb er mwyn i'r staff glanhau ag ati.  Mae’r clwb yn agored i blant o 
ddosbarth derbyn hyd at flwyddyn 6. Mae’r clwb yn boblogaidd a dylid cofrestru yn fuan.   
 

Mae'r ysgol yn cynnig ystod o weithgareddau allgyrsiol. Mae'r plant sy'n manteisio ar y 
cyfleoedd hyn yn elwa'n sylweddol yn eu datblygiad personol eu hunain ac yn eu 
cyfraniadau at fywyd yr ysgol. Mae'r gweithgareddau hyn yn cael eu cynnal oherwydd 
diddordeb, gofal ac ymrwymiad ein staff. Yn ystod eu hamser yn Ifor Hael, gall y plant 
cymryd rhan mewn gwahanol grwpiau canu/cerddoriaeth, Pêl-droed, Pêl-rwyd, Celf, 
Rygbi, Gymnasteg, Celf a Dylunio, Clwb Cyfrifiadur, Dawnsio Gwerin, a Dawnsio Stryd. 
 

Ar ôl ysgol cynhelir y clybiau sef - Clwb yr Urdd (Blwyddyn 1 a 2) a Chlwb y Ddraig 
(Blynyddoedd 3-6) a disgwylir i bob plentyn fod yn aelod o'r Urdd.    
 

Dyddiadau’r Flwyddyn 
 

Blwyddyn Ysgol / School Year 2018/19 

Tymor / Term Dechrau / Start Hanner tymor yn dechrau 

Half term starts 

Hanner tymor yn gorffen 

Half term ends 
Tymor yn gorffen 

Term ends 

 Hydref/ Autumn  3 Medi/Sept 2018    29 Hyd/Oct 2018  2 Tach/Nov 2018  21 Rhag/Dec 2018 

 Gwanwyn / Spring  7 Ion/Jan 2019  25 Chwe/Feb 2019  1 Maw/March 2019  12 Ebr/April 2019 

 Haf /Summer  29 Ebr/April 2019  27 Mai/May 2019  31 Mai/May 2019  22 Gor/July 2019 

Gwyl y Banc—6ed o Fai / May day Bank holiday 6th of May 2019 (School Closed) 
Diwrnodau HMS/InSeT days: 3.9.18, 26.10.18, 5.11.18, 7.1.19,  22.7.19 

 
Trefnir pump diwrnod hyfforddiant mewn swydd a datblygiadau cwricwlaidd o fewn y 
flwyddyn addysgol ar gyfer y staff. Ar y diwrnodau yma mi fydd yr ysgol ar gau ar gyfer 
y disgyblion. Rhoddir rhybudd priodol o’ r dyddiadau cau. 
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Ffrindiau Ysgol Gymraeg Ifor Hael 

 
Mae gan yr ysgol Gymdeithas Rhieni Athrawon cefnogol iawn sy’n cael eu galw yn 
Ffrindiau Ysgol Gymraeg Ifor Hael. Cynhelir y cyfarfod blynyddol yn ystod tymor yr 
Hydref a threfnir rhaglen o weithgareddau yn ystod y flwyddyn. Cefnogir 
gweithgareddau’ r ysgol gan gymuned frwdfrydig sy’n cyfrannu’n hael tuag at gronfa’r 
ysgol. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Cân  Ysgol Gymraeg Ifor Hael 

 

Ysgol Ifor Hael yw’r lle i chi, 

Yma mae y plant a hwyl a sbri. 

Plant sy’n hoffi gweithio, 

Chwarae dawnsio, rasio. 

Plant sy’n hoffi popeth. 

Yn deulu bach cytun. 

Yn tyfu gyda’n gilydd, 

Mi ganwn ni fel un. 

 

Ysgol Ifor Hael, Ysgol Ifor Hael, 

Os y’ch eisiau gweld y ddraig, 

Os y’ch chi eisiau’r iaith Gymraeg 

Os y’ch chi eisiau cwrdd â phlant 

Sy’n gwrtais yn ddi-ffael, 

Dewch da ni i Ysgol Ifor Hael. 

 

gan Mr Harries 
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Gwybodaeth am Bresenoldeb/ Attendance Information 
Roedd y canran presenoldeb yr Ysgol am 2017-2018 fel a ganlyn: 
The attendance figures for 2017-2018 were as follows: 
 

 
%  

Presenoldeb/ Attendance 

% 
Absenoldeb Awdurdodedig  

Authorised Absence 

%  
Absenoldeb heb awdurdod 

Unauthorised Absence 

Hydref/Autumn 
2017 

95.7 3.5 0.8 

Gwanwyn/ 
Spring 2018 

95.9 3.3 1.9 

Haf/ Summer  
2018 

95.0 4.1 0.9 

 

Canlyniadau Cwricwlwm Cenedlaethol / National Curriculum Results 
 

Adroddiad Cymharol/Dilysiad yr Ysgol 2018 (Diwedd y Cyfnod Sylfaen - Disgyblion) 

School Comparative/Validation 2018 (End of Foundation Phase Outcomes - Pupils) 
Ysgol Gymraeg Ifor Hael  N 

 
D 

 
W 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

A 
 

Datblygiad personol a 
chymdeithasol, lles ac 
amrywiaeth ddiwylliannol 
Personal and social 
development, well-being and 
cultural diversity 

Ysgol 
School 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 20.0 75.0 0.0 

Cymru 
Wales 

0.1 0.4 0.3 0.2 0.4 0.9 3.1 33.3 61.2 0.1 

 
Sgiliau iaith, llythrennedd a 
chyfathrebu (yn y Gymraeg) 
 
Language, literacy and 
communication skills (in Welsh) 

Ysgol 
School 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 50.0 40.0 0.0 

Cymru 
Wales 

0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.9 7.7 52.8 38.0 0.0 

 

Datblygiad mathemategol 
 
Mathematical development 

Ysgol 
School 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 45.0 40.0 0.0 

Cymru 
Wales 

0.1 0.4 0.3 0.2 0.3 1.3 7.2 51.5 38.6 0.1 

 

Dangosydd Cyfnod Sylfaen 
Foundation Phase Indicator 
 
 
 
 
 

Adroddiad Cymharol/Dilysiad yr Ysgol 2018 (Diwedd y Cyfnod Allweddol 2 – Disgyblion Blwyddyn 6) 
School Comparative/Validation 2018 (End of Key Stage 2 - Year 6 Pupils) 
 

 
Dangosydd Pwnc Craidd / Core Subject Indicator  
 
 

 

Ysgol / School 75.0 

Cymru / Wales 87.3 

Ysgol / School 90.3 
Cymru / Wales 89.5 

 
 

N D NC 
O1 

NC 
O2 

NC 
O3 

1 2 3 4 5 6+ 4+ 

Saesneg 
English 

Ysgol School 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 37.5 58.3 0.0 95.8 
Cymru 
Wales 

0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0.4 1.4 6.3 46.4 43.0 1.7 91.1 

Llafar 
Oracy 

Ysgol School 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 33.3 62.5 0.0 95.8 
Cymru 
Wales 

0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.4 1.2 6.2 45.4 44.0 2.0 91.4 

Darllen 
Reading 

Ysgol School 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 37.5 58.3 0.0 95.8 
Cymru 
Wales 

0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0.4 1.4 6.8 45.0 43.6 1.9 90.5 

Ysgrifennu 
Writing 

Ysgol School 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 45.8 50.0 0.0 95.8 
Cymru 
Wales 

0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.5 1.8 10.3 50.0 35.2 1.4 86.6 

Cymraeg 
Welsh 

Ysgol School 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 41.7 54.2 0.0 95.8 
Cymru 
Wales 

0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 6.8 50.1 39.7 1.8 91.6 

Llafar 
Oracy 

Ysgol School 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 33.3 62.5 0.0 95.8 
Cymru 
Wales 

0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 6.3 48.7 41.6 2.0 92.3 

Darllen 
Reading 

Ysgol School 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 41.7 54.2 0.0 95.8 
Cymru 
Wales 

0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 7.6 48.3 40.6 1.9 90.8 

Ysgrifennu 
Writing 

Ysgol School 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 45.8 50.0 0.0 95.8 
Cymru 
Wales 

0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 11.0 53.1 32.3 1.4 86.8 

Mathemateg 
Mathematics 

Ysgol School 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 25.0 66.7 0.0 91.7 
Cymru 
Wales 

0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.4 1.2 6.0 44.6 45.3 1.8 91.6 

Gwyddoniaeth 
Science 

Ysgol School 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 20.8 75.0 0.0 95.8 
Cymru 
Wales 

0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 1.1 5.5 45.8 46.2 0.2 92.2 


