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Annwyl Rieni/gwarchodwr, 

Hoffwn eich hysbysu, ac eich atgoffa am drefniadau dechrau a diwedd y dydd yn Ysgol 

Gymraeg Cwmnedd. Diogelu eich plant chi sydd flaenllaw yn yr ysgol hon, ac er mwyn 

parhau i gadw’r safonau uchel o ddiogelu, mae eich cefnogaeth and cydweithrediad chi yn 

hanfodol. 

Clwb brecwast a dechrau’r dydd yn yr ysgol 

Mae drysau’r ysgol yn agor am 8:05 ar gyfer clwb brecwast. Dylai plant y Cyfnod Sylfaen cael 

eu cofrestri  gan oedolyn i’r swyddog clwb brecwast. Mae drysau’r clwb brecwast yn cau am 

8:25. Nid yw’n dderbyniol i adael plentyn ar fuarth yr ysgol wedi’r amser yma, gan nad oes 

aelod o staff ar ddyletswydd tan 8:35, felly dydy’r plentyn ddim yn saff. Mae dau aelod o 

staff ar ddyletswydd – un o’r Cyfnod Sylfaen ac un o Gyfnod Allweddol 2 o 8:35 tan 8:45y.b. 

Yn ystod yr amser yma mae’n saff i chi adael eich plentyn ar fuarth yr ysgol o dan eu gofal 

nhw. Dydy’r plant ddim yn cael gyrru eu beiciau na’u sgwteri ar fuarth yr ysgol, na chwarae 

ar fuarth yr ysgol cyn 8:35. 

Os yw hi’n bwrw glaw, bydd drysau’r ysgol yn agor am 8:35, er mwyn i’r plant ddod i’r 

neuadd ble byddant o dan oruchwyliaeth aelod o staff. Ni ddylai oedolion dilyn eu plant i 

mewn i’r ysgol, bydd yr ail aelod o staff wrth ddrws ffrynt yr ysgol i dderbyn eich plentyn, a’i 

arwain i’r neuadd.  

Mynediad a threfniadau gadael yn ystod diwrnod ysgol 

Mae’r diwrnod yn ysgol Gymraeg Cwmnedd yn dechrau am 8:45 y.b. a disgwyliaf fod fy 

athrawon gyda’u dosbarthiadau ac yn dechrau addysgu ar yr adeg yma. Os oes eisiau i chi 

ymweld â’r ysgol yn ystod y dydd a fyddwch cystal a dilyn y canllawiau isod: 

• Cyrraedd a gadael trwy ddrws ffrynt yr ysgol. 

• Sicrhewch eich bod chi’n arwyddo’r llyfr ymwelwyr, ac yn mynd syth i’r swyddfa at 

Mrs Williams neu Mrs Evans – nid at ddosbarth eich plentyn, gan fod gwersi’r plant 

wedi dechrau. 

• Wrth adael yr ysgol sicrhewch eich bod chi’n arwyddo allan o’r llyfr ymwelwyr ac yn 

cau drws y brif fynedfa ar eich hôl yn dynn. 
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• Peidiwch a dal y drws ar agor i ymwelwyr eraill  - er efallai eich bod chi’n eu 

hadnabod. Mae angen i bawb wasgu’r gloch er mwyn cael mynediad o’r swyddfa. 

Dyma’r unig ffordd gallwn ni reoli pwy sydd yn cael mynediad i’r ysgol 

• Disgwylir i ddisgyblion sy’n cyrraedd yn hwyr ddod mewn i’r ysgol drwy’r brif fynedfa 

ac mae angen i rieni arwyddo’r llyfr hwyr yn nodi rheswm penodol dros fod yn hwyr. 

Mae swyddog presenoldeb yr Awdurdod Lleol yn monitro’r llyfr hwyr yn gyson. 

Lle’n bosibl, gofynnaf yn garedig i chi drefnu apwyntiadau meddygol a deintydd tu allan i 

oriau’r ysgol oherwydd mae hyn yn cael effaith negyddol ar addysgu eich plentyn. 

Diwedd y dydd 

Mae’r diwrnod ysgol yn gorffen am 3:20 y.p. 
 
 
 

Mae plant y Cyfnod Sylfaen yn cael eu rhoi i’w rhieni/ gwarchodwyr wrth brif fynedfa’r ysgol, 
ac wrth ddrysau’r ysgol ar y buarth bach. NI FYDDWN yn rhoi plentyn i unrhyw un nad ydym 
yn adnabod. Os oes newid yn eich trefniadau chi, RHAID i ni gael gwybod gennych. 
 
 
 

Mae plant y bws yn cael eu tywys gan aelod o staff at y bws sy’n aros wrth y pafin tu allan i’r 
ysgol. 
 
 

Mae plant Cyfnod Allweddol 2 yn cael eu tywys gan eu hathrawon trwy’r drws allanol uchaf 
yr ysgol a’u rhoi i’r rhieni wrth adeilad blwyddyn 6. Mae angen i chi ddod mewn i’r ysgol 
trwy’r gât gwaelod i gasglu eich plentyn sydd yng nghyfnod allweddol 2.  Mae angen i chi 
adael cyffiniau’r ysgol trwy’r gât gwaelod hefyd. Mae’r plant sydd eisioes wedi dychwelyd eu 
ffurflenni caniatad i gerdded adref heb eu rhieni, (blwyddyn 5 a 6 yn unig), yn cael eu tywys 
gan aelod o staff trwy’r gât gwaelod hefyd am 3:20. 
 

Gofynnaf yn garedig i rieni a phlant adael cyffuniau’r ysgol mor fuan a phosib ar ddiwedd 
diwrnod ysgol, os gwelwch yn dda, gan fod eisiau cau’r gatiau er mwyn sicrhau diogelwch y 
plant sy’n mynychu’r clybiau ysgol. Dydy’r plant ddim yn cael gyrru eu beiciau na’u sgwteri ar 
fuarth yr ysgol, na chwarae ar fuarth yr ysgol wedi 3:20 
 

Diolch am eich cydweithrediad a chefnogaeth parhaus 
 

 

 

Yn gywir/Yours sincerely 

Christine Evans 

Pennaeth Gweithredol/Acting Head teacher 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dilynwch ni ar Trydar/Follow us on Twitter @yggcwmnedd 

 
Â dawn fe gawn ein geni 
A’n hawl yw ei meithrin hi 


