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Cefndir 

Yn YGG Cwmllynfell, mae datblygiad personol a chymdeithasol ein disgyblion yn allweddol i 

bob agwedd o ddysgu ac addysgu. Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd 

sicrhau bod ein disgyblion yn gadael yr ysgol hon gyda’r sgiliau hanfodol i gyfrannu’n 

effeithiol yn y gymuned agos a mwy eang. 

 

Mae datblygiad ysbrydol, moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol ein disgyblion yn eu 

paratoi ar gyfer cyfleoedd, cyfrifoldebau a phrofiadau bywyd fel oedolion. 

 

Mae ABCh yn cael ei hystyried yn agwedd annatod ac ystyrlon sy’n treiddio drwy’r 

cwricwlwm cyfan, nid yn unig yn yr ystafell ddosbarth, ond hefyd ym mhob maes arall o 

fywyd yr ysgol. Yn Ysgol Cwmllynfell mae pob aelod o staff, gan gynnwys staff cefnogol nad 

ydynt yn gweithio yn y dosbarth yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad personol a 

chymdeithasol y disgyblion. Caiff ABCh  ei haddysgu i bob plentyn, beth bynnag eu gallu. 

Wrth addysgu disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol, gall rhai dargedau personol 

perthyn yn uniongyrchol i dargedau ABCh.  

 

Fel ysgol, rydym yn credu’n gryf y gallwn gyfrannu at ddatblygiad personol a chymdeithasol 

pob disgybl yn yr agweddau canlynol: 

 

Dinasyddiaeth Weithredol 

Bydd y disgyblion yn datblygu parch ac ymdeimlad o werth tuag atynt hwy eu hunain ac 

eraill. Byddant yn deall gwerth treftadaeth ddiwylliannol a gwahaniaeth                                                                                                  

ac yn cydnabod pwysigrwydd cyfleoedd cyfartal. Bydd ein disgyblion yn cymryd rhan ym 

mywyd yr ysgol ac yn deall pwysigrwydd gwneud penderfyniadau democrataidd. 

 

Iechyd a Lles Emosiynol 

Bydd y disgyblion yn cymryd cyfrifoldeb cynyddol dros gadw’r meddwl a’r corff yn ddiogel ac 

yn iach. Byddant yn deall y manteision sy’n dod o fyw yn iach, ac effeithiau niweidiol tybaco, 

alcohol a sylweddau cyfreithlon ac anghyfreithlon eraill. Bydd disgyblion hŷn yn dechrau 

deall y rhesymau dros y newidiadau corfforol ac emosiynol sy’n digwydd yn ystod glasoed, 

gan gynnwys cenhedliad, beichiogrwydd a genedigaeth. 

 

Datblygiad Moesol ac Ysbrydol 

Bydd y disgyblion yn cael cyfleoedd i archwilio eu gwerthoedd personol ac yn deall sut mae 

gwerthoedd diwylliannol a chredoau crefyddol yn llywio’r ffordd y mae pobl yn byw. 

Byddant yn datblygu dealltwriaeth bod pobl yn wahanol i’w gilydd o safbwynt eu barn am yr 

hyn sy’n dda a’r hyn sy’n ddrwg a bod gweithredoedd personol yn esgor ar ganlyniadau. 

 

Paratoi ar gyfer Dysgu Gydol Oes 

Bydd disgyblion yn mwynhau a gwerthfawrogi gwaith dysgu a chyraeddiadau a byddant yn 

cymryd cyfrifoldeb cynyddol am eu dysgu eu hunain. Byddant yn datblygu dealltwriaeth o’r 

swyddi amrywiol a gaiff eu cyflawni gan bobl yn y gymuned a bod arian yn cael ei ennill trwy 

weithio ac y gall arian brynu nwyddau a gwasanaethau. Byddant yn dysgu am bwysigrwydd 

gofalu am eu harian a’r manteision sy’n gysylltiedig â chynilo arian. 

 

Datblygiadau Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang 



Bydd y disgyblion yn cael cyfleoedd i werthfawrogi’r byd naturiol fel ffynhonnell o 

ysbrydoliaeth. Byddant yn deall sut y gall y penderfyniadau a wnawn effeithio ar yr 

amgylchedd, a sut mae gweithredoedd lleol yn cael effeithiau byd-eang oherwydd y 

cysylltiadau rhwng lleoedd a phobl. Byddant yn cymryd diddordeb gweithredol mewn 

agweddau o fywyd yr Ysgol a’r amgylchedd ehangach a datblygu agwedd gadarnhaol a 

dealltwriaeth o faterion megis tlodi ac anghydraddoldeb. 

 

Amcanion  

Fel ysgol, rydym yn ystyried y canlynol fel prif amcanion Addysg Bersonol a Chymdeithasol: 

 

• Datblygu hunan-dyb a chyfrifoldeb personol. 

 

• Paratoi disgyblion ar gyfer yr heriau, dewisiadau a chyfrifoldebau gwaith a chyflogaeth a 

dysgu gydol oes. 

 

• Darparu’r sgiliau i ddisgyblion sy’n eu galluogi i gymryd rhan yn eu cymunedau fel 

dinasyddion gweithgar a datblygu cyfrifoldeb byd-eang. 

 

• Cynorthwyo’r disgyblion i fyw bywydau iach, diogel a llawn. 

 

• Meithrin ac annog agweddau ac ymddygiad cadarnhaol tuag at yr amgylchedd ac 

egwyddorion datblygiadau cynaliadwy yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. 

 

Trefniadau Cwricwlaidd 

Mae’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn cael ei gyflwyno’n bennaf i’r disgyblion trwy themâu 

traws-cwricwlaidd. Nid yw ABCh yn ychwanegol i’r cwricwlwm, ond yn rhan annatod ohono. 

Mae dull traws-cwricwlaidd yn sicrhau bod ABCh yn cael ei chynnwys ym mhob agwedd o 

fywyd yr Ysgol. Mae hyn yn ein galluogi i gyflwyno ac hyrwyddo nifer o faterion pwysig: 

 

� Pwysigrwydd bwyta’n iach 

� Pwysigrwydd ymarfer corff 

� Gwrth-fwlian 

� Ymddygiad a disgyblaeth bositif 

� Gwerthoedd cymunedol a’n rôl ni yn y gymuned 

� Addysg rhyw 

� Ymwybyddiaeth o faterion iechyd a diogelwch 

� Cyfleoedd cyfartal 

� Addysg amlddiwylliannol 

� Datblygiad cymdeithasol, moesol, ysbrydol a galwedigaethol 

 

Mae amcanion ABCh yn cefnogi ethos ac athroniaeth yr ysgol. Adlewyrchir ABCh yn: 

 

� Rheolaeth a threfniant y cwricwlwm 

 

� Y dulliau dysgu a ddefnyddir 

 

� Y ffordd yr ydym yn ymateb i ddisgyblion 



 

� Y disgwyliadau sydd gennym o’r disgyblion 

 

� Yr ymddiriedolaeth a chyfrifoldeb sy’n cael ei rannu gyda’r disgyblion 

 

� Yr heriau rydym yn eu gosod i’r disgyblion 

 

� Y penderfyniadau yr ydym yn caniatáu i’n disgyblion eu gwneud 

 

� Y defnydd o wasanaethau i ymdrin â materion ysbrydol a moesol 

 

� Yr ystod o lyfrau sy’n cyfrannu at ddealltwriaeth dda o fywyd a’i werthoedd o waith. 

 

O safbwynt y disgyblion, bydd yr amrywiaeth o brofiadau dysgu a ddarperir iddynt yn 

datblygu: 

 

� Sgiliau meddwl a gweithredu’n annibynnol 

 

� Hunan-barch 

 

� Ymrwymiad at degwch a chyfiawnder 

 

� Y gallu i baratoi ar gyfer camau bywyd, gan gynnwys bywyd fel oedolyn 

 

� Hyder ac annibyniaeth 

 

� Cyfrifoldeb 

 

� Y gallu i werthfawrogi a pharchu eu hunain ac eraill 

 

� Parodrwydd i dderbyn pobl eraill beth bynnag fo’u hil, crefydd, rhyw, rhywioldeb, 

oedran neu anabledd 

 

� Y gallu i ddod i adnabod eu hunain yn well 

 

� Sgiliau cymdeithasol 

 

� Y gallu i werthfawrogi a pharchu eiddo, pethau byw a’r amgylchedd 

 

� Y gallu i rannu a chydweithredu gydag eraill 

 

Partneriaethau gyda’r Gymuned  

 

Rydym yn croesawu asiantaethau allanol i mewn i’r ysgol ac yn gwerthfawrogi eu cyfraniad 

tuag at ddatblygiad personol a chymdeithasol ein disgyblion. Mae cysylltiadau gyda’r 

gymuned yn cynnwys: 

 



� Nyrs/ deintydd 

� Gwasanaethau brys 

� Ficar lleol 

� Arlunwyr lleol 

� Hanesydd lleol 

� Athrawon ysgol uwchradd 

� Busnesau lleol 

� Cyn- ddisgyblion 

� Aelodau’r gymuned leol 

� Cynlluniau datblygu chwaraeon 

 

Mae’r ysgol hefyd yn: 

 

� Cynnal gwasanaethau yn y capel lleol 

� Ymweld â siopau lleol 

� Trefnu cyrsiau preswyl 

� Trefnu amrywiaeth eang o wibdeithiau 

� Trefnu gweithgareddau mewn partneriaeth gydag ysgolion eraill 

� Gweithio mewn partneriaeth gyda busnesau lleol 

 

Strategaethau Addysgu 

Mae’r staff yn defnyddio amrywiaeth eang o strategaethau a thechnegau addysgu i hwyluso 

datblygiad personol a chymdeithasol y disgyblion: 

 

� Gwaith grŵp, unigol a dosbarth 

� Trafodaethau/ chwarae rôl 

� Amser cylch 

� Gweithgareddau datrys problem 

� Hunan arfarnu a gosod targedau 

� Marcio cadarnhaol ac adborth priodol  

� Annog disgyblion i fod yn fodelau rôl da 

� Annog disgyblion i ddatblygu perthnasau da gyda’u cyd-ddisgyblion ac aelodau staff 

 

Materion ECO ac Ysgol Iach 

Mae pob aelod o staff yn cefnogi’n gryf ein hymrwymiad tuag at faterion ECO a materion 

sy’n arwain at iechyd da.  

 

Cyngor Ysgol 

Mae’r Cyngor Ysgol yn cynnwys disgyblion o’r Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. Maent 

yn cynrychioli holl ddisgyblion yr Ysgol yn y cyfarfodydd, gan leisio eu syniadau a’u barn ar 

sut i wella eu hamgylchoedd. 

 

Monitro ac Asesu 

Mae gan yr ysgol bolisi monitro ac asesu cytûn. Mae’r polisi yn cydnabod camau datblygiad 

personol a chymdeithasol ein disgyblion. Mae’r ysgol hefyd yn gweithredu proses hunan 

werthuso ac mae disgyblion yn cael eu hannog i werthuso gwaith eu hunain a gosod 



targedau ar gyfer gwelliant. Mae hyn yn cyfrannu at ddatblygu eu sgiliau allweddol. Bydd 

A.B.Ch yn cael ei monitro gan y cydlynydd a thrwy fonitro gwersi, llyfrau’r disgyblion a.y.b.  

 

Hygyrchedd / Cyfle Cyfartal 

 

Mae’r ysgol hon yn ysgol sy’n Parchu Hawliau (UNICEF) ac mae ein rôl ni yw sicrhau bod pob 

plentyn yn gwybod am eu hawliau. Yr hawliau yma yw’r hawliau sydd eu hangen ar blant a 

phobl ifanc i fod yn ddiogel, yn iach ac yn hapus. Mae ein polisi hygyrchedd a chyfleoedd 

cyfartal hefyd yn annog disgyblion, staff, rhieni ac ymwelwyr heb ystyried hil, crefydd, rhyw, 

rhywioldeb, oedran neu anabledd i ddod yn aelodau gweithgar o gymuned yr ysgol. Ni 

wahaniaethir yn erbyn unrhyw unigolyn wrth i ni ymchwilio honiadau neu ddrwgdybiaeth o 

ddigwyddiadau bwlio yn yr ysgol hon.  

 

Dyddiad Adolygiad 

 

Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu ar ôl dwy flynedd (Hydref 2021).  Fodd bynnag, gall 

hefyd gael ei adolygu a'i ddiwygio, mewn ymgynghoriad â'r holl ran ddeiliaid, yng ngoleuni 

digwyddiadau neu brofiad. Roedd rhanddeiliaid y polisi hwn yn blant a phobl ifanc, staff, 

rhieni / gofalwyr, llywodraethwyr ac unrhyw sefydliadau eraill sy'n ymwneud â bywyd YGG 

Cwmllynfell. 
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