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Llythyr o Groeso:  

    

Annwyl Rieni,  

Diolch am gymryd yr amser i ddarllen y prosbectws hwn sy’n anelu 

at roi darlun cryno o’n hysgol. Mae dewis yr ysgol gywir i’ch plentyn 

yn hanfodol bwysig: efallai'r dewis pwysicaf rydych am ei wneud 

fel rhiant.  

  

Fel rhieni, rydym oll eisiau rhoi’r cychwyn gorau posibl i’n plant mewn bywyd 

sy’n cynnwys eu darparu â’r addysg orau bosibl. Rydym eisiau i’n plant dyfu a 

theimlo eu bod yn cael eu haddysgu mewn amgylchedd sy’n hapus a diogel. 

Man ble gall ein plant deimlo eu bod o werth ac yn cael cyfle i dyfu fel pobl 

ifanc – yn emosiynol, yn gorfforol, yn foesol ac yn bwysicaf, yn addysgol.   

   

Yn Ysgol Pant y Rhedyn, credwn y gallwn gynnig yr holl brofiadau hyn i‘ch plentyn. 

Mae plant yn cael eu haddysgu a’u cefnogi gan dîm ymroddedig o staff sy’n 

gweithio’n ddiflino i greu amgylchedd addysgu a dysgu ardderchog. Rydym yn ysgol 

sy’n hyrwyddo pob agwedd o ddysgu mewn amgylchedd hapus, diogel ac sy’n 

meithrin. Rydym yn ysgol ble mae dysgu o ansawdd yn digwydd bob amser.   

  

Rydym yn falch o’r rhaglen addysg eang, gytbwys a llawn rydym yn ei darparu yng 

Nghyfnod Allweddol 2. Rydym yr un mor falch o’r ethos a’r awyrgylch sy’n amlwg 

ymhob agwedd o fywyd yr ysgol; mae cyfeillgarwch, parch a chydweithio yn bwysig 

i ni gyd.  

  

Mae sawl ymwelydd â’r ysgol wedi sylwi ar y croeso cynnes maent yn ei gael a 

chwrteisi ein disgyblion. Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion a chredwn y dylai eu 

hamser yn yr ysgol fod yn llawn gwobr. Mae croeso i bawb yn yr ysgol ble gwneir 

ymdrech bwriadol i sicrhau awyrgylch ‘deuluol’ ac i gynnwys pawb yn ein 

gweithgareddau. Felly rydym yn gobeithio y bydd pob disgybl yn hapus yma a bydd 

rhieni a staff yn cydweithio’n agos â’i gilydd i gyflawni’r union nodau hyn.  

  

Edrychaf ymlaen at eich cyfarfod yn fuan, ond yn y cyfamser, cysylltwch â mi yn yr 

ysgol, unrhyw bryd, pe bai gennych ymholiadau.   

Gyda diolch am eich cydweithrediad a’ch ymddiriedaeth.  

Yn gywir – ar ran y staff a’r corff llywodraethol,   

 Matthew Jones (Pennaeth).  
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PROSBECTWS - GWYBODAETH I RIENI 

 Enw’r Ysgol:       Pant y Rhedyn  

             Llanfairfechan  

             LL33 0PA  

  

             Ffôn: 01248 680642  

             E-bost: pennaeth@pantyrhedyn.conwy.sch.uk  

  

   Pennaeth:        Matthew John Jones B.Ed, CPCP  

   

Cadeiryddddion y llywodraethwyr:   Cyng. Andrew Hinchliff a Mrs Cathy Heavers 

  

Disgrifiad o’r ysgol:  Mae Pant y Rhedyn yn ysgol Gynradd Sirol (Iau). 

Ysgol ddyddiol, ddwyieithog, gydaddysgol.  

  

Enw a chyfeiriad yr Awdurdod  Y Prif Swyddog Addysg  

   Addysg Lleol:        Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy  

                                          Coed Pella  

                Bae Colwyn  

                         LL29 8LR 

          

Y CORFF LLYWODRAETHOL  

Cadeirydd/Chair Cllr Andrew Hinchliff 

 

Mrs Cathy Heavers 

Cynrychiolydd yr Awdurdod 

Addysg 

LEA Representative 

Cynrychiolwr Rhieni/Parent 

Governor 

Is-Gadeirydd/Vice 

Chair 

Mr Neil Rawlinson Cynrychiolwr Rhieni/Parent 

Governor 

 Ms Claire Hodgkinson Cynrychiolydd yr Awdurdod 

Addysg 

LEA Representative 

 

Mrs Delohne Merrell  
Cynrychiolydd Cymunedol 

Community Representative 
Mrs Claire Hughes 

 

Mrs Emma Shiland 

Cynrychiolwyr Rhieni 

Parent Governors 

Mr Neil Rawlinson 

Mrs Kirsty Merrell-

Dailly 

Mr Matthew Jones Pennaeth/Headteacher 

Mrs Sioned Ryder Cynrychiolydd Staff Addysgu 

Teaching Staff Representative 

Mrs Joanne Beaumont Cynrychiolydd Staff Ategol 

Other Staff Representative 

Ms Liane Pattinson Clerc 

Clerk 
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STAFF YR YSGOL/SCHOOL STAFF  

Headteacher /Pennaeth Mr Matthew Jones 

Deputy Headteacher /Dirprwy 

Bennaeth 

Athrawes 'Ogwen' Teacher 

Mrs Sioned Ryder 

Athrawes ‘Anafon’ Teacher Mr Ifan Hughes 

Athrawes 'Crafnant' Teacher Miss Catrin Roberts 

Athrawon eraill/other teachers 

Mrs Kaylee Scott 

Mrs Ffion Nixon (Maternity) 

 

Athrawes 'Padarn' Teacher Miss Ffion Jones 

Athrawes ‘Alaw’ Miss Julie McKeaveney 

Athrawon Anghenion Addysgol 

Ychwanegol 

‘Additional Learning Needs’  Teachers 

Mr Matthew Jones.  

Misss Julie McKeaveney 

Cymhorthyddion Dosbarth  

Learning Support Assistants 

Ms Gweno Bond 

Mrs Joanne Beaumont 

Ms Nicky Bartholomew 

Mrs Lisa Sommerton-Smith 

Miss Abby Edwards 

Ysgrifenyddes/Clerc Cinio  

Secretary/Dinner Clerk 

Ms Liane Pattinson 

Staff Ategol / Ancilliary Staff 

Gofalwraig/ Cleaner in charge Mrs Susan Simpson 

Prif Gogyddes/Head Cook Vacant post 

Cogyddion/ Cooks Ms Jane Williams 

Glanhawyr/ Cleaners 

Mrs Alison Cielecki 

Mrs Patricia Griffiths 

Staff Amser Cinio 

Midday Supervisors 

Mrs Rowena Clayton/Ms Nicky 

Bartholomew/Mrs Lisa Sommerton 

Smith 

Staff Clwb Brecwast 

Breakfast Club Supervisors 

Ms Gweno Bond 

Mrs Rowena Clayton 

Mrs Jane Williams 
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ETHOS A GWERTHOEDD YR YSGOL   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nod yr ysgol yw ceisio sicrhau bod yr addysg a ddarperir 

yn gwella datblygiad ysbrydol, moesol, diwylliannol, 

meddyliol a chorfforol pob plentyn a bod natur y 

cwricwlwm yn amrywiol, helaeth a chytbwys fel y gall 

pob disgybl gael ei baratoi ar gyfer cyfleoedd, 

cyfrifoldebau a phrofiadau bywyd fel oedolyn.  

  

Gellir crynhoi gwerthoedd craidd yn  arwyddair yr ysgol ‘Trwy ymdrech y byddaf yn 

llwyddo.’ Dyma’r elfen graidd gyffredin rydym yn ymdrechu tuag ati ac yn ceisio ei 

gweithredu ymhob agwedd ar amser y plant yma gyda ni yn Ysgol Pant y Rhedyn.  

  

Hefyd, gofynnir i’r plant ddysgu wyth gair euraidd (yn y Gymraeg) sy’n ein helpu i 

feithrin agwedd gadarnhaol tuag at ein hysgol a’n dysgu. Y geiriau euraidd yw:-  

  

 GWENU- to smile. 

 GONEST-to be honest. 

 GOFAL-to be caring. 

 GWRANDO- to listen 

 GWEITHIO- to work. 

 PARCH- to show respect. 

 CYFEILLGARWCH-
Friendship 

 CYMREICTOD-Welshness. 
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POLISI DERBYNIADAU’R YSGOL  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, fel yr AALl, sy’n 

penderfynu meini prawf a threfn derbyniadau Ysgol Pant 

y Rhedyn. Mae Polisi Derbyniadau Ysgolion Cynradd 

Conwy ar gael ar-lein ar:-www.conwy.gov.uk. Teipiwch 

polisi derbyniadau ysgolion cynradd yn y peiriant chwilio. 

Mae’r AALl yn gyfrifol am yr holl dderbyniadau i’r ysgol. 

Mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion sy’n mynychu’r ysgol yn 

trosglwyddo o’r babanod ym Medi. Fel arfer, yn ystod y 

tymor diwethaf yn yr ysgol fabanod, rhoddir ffurflen 

dewis ysgol iau i’r disgyblion sy’n rhaid ei llenwi gan y 

rhieni. Hefyd gofynnir iddynt lenwi Taflen Casglu Disgybl 

yr un pryd. Wrth drosglwyddo, rhoddir blaenoriaeth bob 

amser i blant sy’n byw yn ein dalgylch. Yr AALl sy’n 

gyfrifol am ystyried ceisiadau o du allan i’r dalgylch 

hwn. Rhoddwyd rhif derbyn safonol i’r ysgol gan yr AALl. 

Y rhif safonol hwn sy’n penderfynu os yw’r ysgol yn llawn 

ai peidio.  

  

Weithiau mae disgyblion yn ymuno â ni ar ôl symud i’r 

ardal neu ar ôl bod mewn ysgolion eraill gyntaf. Os 

ydych wedi symud i’r ardal yna mae’r broses gwneud 

cais yn weddol syml. Gofynnir i rieni gysylltu â’r pennaeth er mwyn holi os oes gan yr 

ysgol le ar gyfer eich plentyn yn y dosbarth priodol. Os ydym yn gallu derbyn eich 

plentyn yna gofynnir i chi lenwi ‘Ffurflen Casglu Disgybl’ y dylid ei dychwelyd i’r ysgol 
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cyn gynted a phosib er mwyn i’ch plentyn gychwyn. Rydym bob amser yn rhoi 

croeso mawr i ddisgyblion newydd a’u hannog i wneud ffrindiau yn gyflym.  

Weithiau mae rhieni yn dymuno symud eu plant i Ysgol Pant y Rhedyn o ysgol leol 

arall. Fel arfer mae’n bosib gwneud hyn ond mewn achosion o’r fath rydym yn annog 

rhieni i siarad gyda phennaeth ysgol bresennol eu plentyn cyn iddynt wneud 

penderfyniad terfynol.  

  

ORIAU’R YSGOL   

 Sesiwn y Bore    9:00 – 12:00  

 Sesiwn y Prynhawn  1:00 - 3:30  

  

Ar ôl tynnu amser egwyl, mae disgyblion yn cael eu 

haddysgu am gyfanswm o 25 awr yr wythnos (mae’r 

cyfanswm yn cynnwys gwasanaethau).  

   

Byddai’n cael ei werthfawrogi pe bai rhieni’n sicrhau 

bod eu plant yn brydlon ar ddechrau’r sesiwn ysgol a’u bod yn cael eu casglu 

yn brydlon ar ddiwedd y diwrnod ysgol.   

  

Mae’r gloch yn cael ei chanu am 9:00a.m. Byddai’n cael ei werthfawrogi pe bai 

rhieni yn gadael yr ysgol pan mae’r gloch yn canu. Mae athro ar ddyletswydd ar y 

buarth o 8:50 a.m. hyd 9:00 a.m. Mae disgyblion hefyd yn cael eu goruchwylio 

wrth adael yr ysgol ac am ddeng munud ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Ni 

chaniateir i ddisgyblion adael y safle yn ystod y diwrnod ysgol oni bai y 

caniatawyd hyn gan y rhieni (trwy lythyr fel arfer).  

  

Amser chwarae  

Mae bob disgybl yn cael egwyl o wersi yn ystod y  

diwrnod ysgol. Ar hyn o bryd mae’r amser egwyl fel a ganlyn:-  

  

Egwyl bore - 10:45 hyd 11:00am  

Egwyl cinio - 12:00 hyd 1:00pm  

Egwyl prynhawn - 2:15pm hyd 2:25pm.  

  

Mae’r plant yn chwarae ar y buarth yn bennaf, ond caniateir iddynt fynd ar y caeau 

pan fydd y tywydd yn sych.   

  

Mae gan yr ysgol Bydis Buarth sy’n annog y plant i chwarae yn gadarnhaol ac sy’n 

rhannu adnoddau chwarae. Mae’r siop ffrwythau ar agor fel arfer yn ystod yr egwyl 

gyntaf a gall disgyblion brynu ffrwythau am 50c neu gallant ddod a’u byrbryd iach eu 

hunain. Ni chaniateir siocled a chreision yn ystod yr amser hwn.  

  

Mae disgyblion yn aros yn eu dosbarthiadau yn ystod amser egwyl gwlyb, ond maent 

yn cael egwyl o’u gwaith. Anogir disgyblion i chwarae gemau bwrdd neu 

ddefnyddio’r IPADs yn ystod cyfnodau o’r fath.   
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Cymuned yr Ysgol   

Mae ein hysgol yn gymuned o blant, rhieni, 

athrawon, staff cefnogi a llywodraethwyr. Mae 

gan bawb ran i’w chwarae sy’n golygu 

cyfrifoldebau arbennig.  

  

Plant   

• Dod i’r ysgol gyda’u rhieni a’u ffrindiau.  

• Ceisio eu gorau bob amser ym mhob dim.  

• Dod yn annibynnol wrth reoli eu pethau eu 

hunain.  

• Deall a dilyn rheolau’r ysgol.  

• Dilyn trefniadau’r dosbarth.  

• Parchu’r staff.  

  

Rhieni  

• Dod a’u plant i’r ysgol a’u casglu ar amser.  

• Sicrhau fod eu plentyn yn mynychu’r ysgol.  

• Cefnogi eu plentyn trwy ddarllen gyda nhw a’u hannog i orffen unrhyw waith 

cartref.  

• Hysbysu’r ysgol ynghylch unrhyw bryderon sydd ganddynt ynglŷn â lles eu 

plentyn.  

• Mynychu gweithgareddau gan yr ysgol megis Caffi Rhieni.  

  

Athrawon   

• Cymryd cyfrifoldeb am y plant rhwng 8:50am a 3:30pm.  

• Gweithio’n agos gyda rhieni.  

• Darparu’r addysg o’r ansawdd uchaf bob amser.  

  

Llywodraethwyr   

• Cefnogi a chynorthwyo’r pennaeth gyda chyfeiriad strategol yr ysgol.  

• Dal yr ysgol yn atebol.  
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 DEFNYDD O’R GYMRAEG O FEWN YR YSGOL    

  

Yn bresennol ystyrir bod yr ysgol yng 

Nghategori 4 ar gyfer y defnydd o’r Gymraeg 

gan Lywodraeth Cymru. Golyga hyn fod yr 

ysgol yn ‘ysgol gynradd cyfrwng Saesneg yn 

bennaf ond gyda defnydd sylweddol o’r  

Gymraeg’  

  

Yn y cyfnod Iau, defnyddir Cymraeg a 

Saesneg fel cyfrwng addysgu ond mae mwy 

o bwyslais ar y Saesneg. Defnyddir Cymraeg 

fel y cyfrwng addysgu neu ddysgu ar gyfer 

rhwng 25% a 50% o’r cwricwlwm cynradd yn 

gyffredinol.  

  

Mae cyd-destun ieithyddol yr ysgol yn pennu 

iaith neu ieithoedd dydd i ddydd yr ysgol. 

Defnyddir y ddwy iaith fel ieithoedd 

cyfathrebu gyda’r disgyblion ac ar gyfer 

gweinyddiaeth yr ysgol. Rhoddir blaenoriaeth 

uchel i greu ethos Gymraeg. Mae’r ysgol yn 

cyfathrebu gyda rhieni yn y ddwy iaith.   

  

POLISI IAITH YSGOL PANT Y RHEDYN   

  

NODAU CYFFREDINOL  

Mae’r Cyngor yn cefnogi polisi dwyieithog 

ymhob ysgol. Y nod yw datblygu gallu 

disgyblion y sir i fod yn hyderus ddwyieithog 

fel y gallant fod yn rhan o’r gymdeithas 

ddwyieithog maent yn byw ynddi. Dylai pob 

sefydliad addysgol yn y sir adlewyrchu ac 

atgyfnerthu’r polisi iaith yn eu gweinyddiaeth, 

bywyd cymdeithasol a threfniadau bugeiliol 

yn ogystal ag yn eu darpariaeth 

academaidd.  

  

NODAU PENODOL   

Atgyfnerthu galluoedd pob plentyn mewn  

Cymraeg a Saesneg yn weithredol a derbyniol er mwyn datblygu eu sgiliau siarad, 

darllen ac ysgrifennu’n rhugl a hyderus yn y ddwy iaith. Anelwn i bob disgybl (efallai 

y bydd darpariaeth arbennig i hwyr ddyfodiaid iau).   
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• Mae Ysgol Pant y Rhedyn yn ysgol sy’n cyflwyno 

Cymraeg mewn 25% o bynciau’r Cwricwlwm 

Cenedlaethol.  

• Mae’r ysgol yn falch iawn o’i hethos Cymreig.  

Mae disgyblion yn cael eu hannog i siarad yn 

Gymraeg ar lefel maent yn gyffyrddus ynddi. O 

ganlyniad, mae’r mwyafrif o wersi’n cael eu cyflwyno 

trwy gyfrwng y Saesneg, ond mae elfennau o’r 

cwricwlwm (fel AG a chelf) yn cael eu haddysgu trwy 

gyfrwng y Gymraeg.   

• Nod yr ysgol yw hyrwyddo’r Gymraeg gymaint â 

phosibl. O ganlyniad, Cymraeg yw cyfrwng llawer o 

gyfathrebu dyddiol yr ysgol.     

• Bydd yr ysgol yn ymdrin â hwyr ddyfodiaid yn sensitif 

fel nad ydynt yn teimlo’n ddieithr a’u bod yn cael eu 

tynnu’n raddol i fywyd yr ysgol. Bydd disgyblion sy’n 

symud i’r ardal yn cael cyfle i fynychu’r uned iaith yn Nolgarrog am dymor er 

mwyn iddynt ddod i ddeall yr iaith.  

• Lle mae plant yn dangos talent arbenning yn yr iaith (sef Mwy Abl a Thalentog yn y 

maes yma) gall yr ysgol dynodi hyn a cynnig iddynt cael asesiad diwedd Cyfnod 

Allweddol trwy gofynion y Cwricwlwm iaith Gyntaf.Yn ogystal, bydd yr ysgol yn 

ceisio darparu addysg i’r plant hyn sydd yn fwy na’r 25% a dynodwyd.  
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 ADVANTAGES OF BEING BILINGUAL/MANTEISION BOD YN DDWYIEITHOG 

Yn Conwy y nod yw i bob plentyn gael y cyfle i adael yr ysgol a bod yn rhugl yn y 

Gymraeg a'r Saesneg. Mae mwy a mwy o gyflogwyr ledled y sir a Chymru gyfan yn 

awyddus i recriwtio staff sy'n gallu gweithio'n gyfforddus yn y ddwy iaith. 

Mae dwyieithrwydd yn cryfhau’r galluoedd gwybyddol – mae pobl ddwyieithog yn 

tueddu bod yn fwy creadigol a hyblyg. Maent yn tueddu i fod â meddwl mwy 

agored, ac maent hefyd yn ei chael yn haws canolbwyntio ar amrywiaeth o dasgau 

ar yr un pryd. Ac mae gallu siarad dwy iaith yn helpu mewn ffyrdd eraill hefyd... 

In Conwy the aim is for every child to have the opportunity to leave school and be 

fluent in Welsh and English. More and more employers across the county and in 

Wales as a whole are keen to recruit staff able to work comfortably in both 

languages.  

Bilingualism strengthens cognitive abilities - bilingual people tend to be more 

creative and flexible. They can be more open-minded, and they also find it easier 

to focus on a variety of tasks simultaneously. And being able to speak two 

languages helps in other ways too... 

Addysg/ Education 
 

 Mae plant dwyieithog yn tueddu i fod yn fwy llwyddiannus mewn 
addysg.  

 Maent yn tueddu i gyflawni’n well mewn tasgau. 
 Mae pobl ddwyieithog yn ei gweld yn haws i ddysgu ieithoedd 

ychwanegol 
 Mae plant sy’n derbyn addysg Gymraeg yn gwneud gystal, os nad 

gwell, yn Saesneg â phlant sy’n cael addysg Saesneg 
 

 Bilingual children tend to be more successful in education. They tend 
to perform better in tasks 

 Bilingual people find it easier to learn additional languages 
 Children in Welsh medium education do just as well, if not better, in 

English as children in English medium education 

 
Tystiolaeth: Adroddiad Estyn - Saesneg yng nghyfnodau allweddol 

2 a 3 (.pdf) | Erthygl 'The Times' 11.4.17 
Evidence: Estyn Report - English in key stages 2 and 3 (.pdf) | Article in 

The Times 11.4.17 
 

 
 

 
 

https://www.estyn.gov.wales/sites/default/files/documents/Saesneg%20yng%20nghyfnodau%20allweddol%202%20a%203%20-%20Mehefin%202014.pdf
https://www.estyn.gov.wales/sites/default/files/documents/Saesneg%20yng%20nghyfnodau%20allweddol%202%20a%203%20-%20Mehefin%202014.pdf
https://www.thetimes.co.uk/article/children-with-two-languages-excel-at-school-sc8ftfsk8
https://www.estyn.gov.wales/sites/default/files/documents/English%20in%20key%20stages%202%20and%203%20-%20June%202014.pdf
https://www.thetimes.co.uk/article/children-with-two-languages-excel-at-school-sc8ftfsk8
https://www.thetimes.co.uk/article/children-with-two-languages-excel-at-school-sc8ftfsk8
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Gyrfa/Career 

 Mae siarad dwy iaith yn rhoi sgil arall i’w roi ar eich ffurflen gais 

 Ar gyfartaledd, mae pobl ddwyieithog yn ennill 11% o gyflog 

ychwanegol 

 Mae angen gweithluoedd dwyieithog ar gyflogwyr yng Nghymru, gan 

fod angen darparu gwasanaethau’n ddwyieithog 

 Speaking two languages is an extra skill to put on your application 

form 

 Bilingual people earn an average of 11% more 

 Employers need bilingual workforces in Wales, because services need 

to be offered bilingually 

Tystiolaeth: Welsh speakers 'more likely to get top qualifications 

and jobs' 

Evidence: Welsh speakers 'more likely to get top qualifications and jobs' 

Iechyd/Health 

 Mae ymchwil yn dangos bod dwyieithrwydd yn gohirio dechreuad 

Dementia a symptomau eraill clefyd Alzheimer 

 Research shows that being bilingual delays the onset of Dementia and 

other symptoms of Alzheimer  

 

Tystiolaeth: Delaying the onset of Alzheimer disease | 'Bilingual 

people twice as likely to recover from a stroke' 

Evidence: Delaying the onset of Alzheimer disease | Bilingual people twice as likely 

to recover from a stroke 

Bywyd/Life 

 Mae siarad dwy iaith yn ehangu eich gorwelion 

 Mae medru’r iaith Gymraeg yn rhoi mynediad i agweddau helaeth ar 

ddiwylliant, hanes a hunaniaeth Cymru 

 Mae medru’r Gymraeg yn allwedd i fywyd cymunedol cyfoethog 

 Mae medru’r Gymraeg yn rhoi hunaniaeth gadarn ac ymdeimlad o 

berthyn 

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/welsh-speakers-more-likely-top-6335953
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/welsh-speakers-more-likely-top-6335953
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/welsh-speakers-more-likely-top-6335953
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3033609/
http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/12005837/Bilingual-people-twice-as-likely-to-recover-from-a-stroke.html
http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/12005837/Bilingual-people-twice-as-likely-to-recover-from-a-stroke.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3033609/
http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/12005837/Bilingual-people-twice-as-likely-to-recover-from-a-stroke.html
http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/12005837/Bilingual-people-twice-as-likely-to-recover-from-a-stroke.html
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 Mae medru newid o un iaith i’r llall yn hyderus yn magu hyder a 

balchder yn yr unigolyn 

 Gall pobl aml-ieithog fod yn fwy goddefgar tuag at ddiwylliannau 

eraill 

 Speaking two languages widens your horizons 

 Being able to speak Welsh gives you access to many aspects of Welsh 

culture, history and identity 

 Speaking Welsh can provide a key to a rich community life 

 Being able to speak Welsh gives you a strong sense of identity and 

belonging 

 Being able to switch from one language to the other with confidence 

gives the individual self-confidence and pride 

 Speaking many languages can make people more tolerant towards 

other cultures 

Tystiolaeth: Adroddiad ar fanteision dwyieithrwydd 'The 

Advantages of Bilingualism in Welsh and English' gan Yr Athro 

Colin Baker 

Evidence: A report on The Advantages of Bilingualism in Welsh and English by 

Professor Colin Baker 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/paper_3_-_prof._colin_baker.pdf%20-%2002092010/paper_3_-_prof._colin_baker-English.pdf
http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/paper_3_-_prof._colin_baker.pdf%20-%2002092010/paper_3_-_prof._colin_baker-English.pdf
https://www.bangor.ac.uk/bilingualism/people/colin_baker.php.en
https://www.bangor.ac.uk/bilingualism/people/colin_baker.php.en
http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/paper_3_-_prof._colin_baker.pdf%20-%2002092010/paper_3_-_prof._colin_baker-English.pdf
https://www.bangor.ac.uk/bilingualism/people/colin_baker.php.en
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MAINT DOSBARTHIADAU A THREFIANT  

O Fedi 2019, rhagdybiwn bydd gan yr ysgol tua 150 disgybl 7 – 11 oed ar y gofrestr. 

Maent yn cael eu haddysg mewn pump dosbarth cofrestru sef dau ddosbarth 34 

cymysg a tri dosbarth 5/6 cymysg. Mae gennym hefyd nifer o gymorthyddion sydd 

yn gallu cefnogi’r amrywiaeth o anghenion sydd gan y plant. 

  

TREFNIADAETH DOSBARTH A DULLIAU ADDYSGU   

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau addysgu yn yr ysgol:   

• gweithio gyda dosbarth cyfan  

• gwaith unigol  

• gwaith grŵp  

• efallai bydd rhai pynciau craidd hefyd yn cael eu 

haddysgu mewn grwpiau addysgu penodol.  

  

Dylanwadir ar ddewis yr athro o ddulliau addysgu gan 

amrywiol ffactorau:  

• anghenion y plant yn y dosbarthiadau.  

• grwpiau oedran ac ieithoedd cymysg.  

• gallu’r plant.  

• yr angen i wneud defnydd effeithiol o amser, lle a deunyddiau. 

•  natur gofynion y cwricwlwm cenedlaethol.  

Y CWRICWLWM  

Mae’r gwersi a addysgir yn yr ysgol yn cael eu cynllunio yn 

unol â chwricwlwm cenedlaethol 2008,y Fframwaith Sgiliau 

a’r Fframweithiau Lythrennedd a Rhifedd. Y pynciau a 

addysgir yw mathemateg, Cymraeg, Saesneg, 

gwyddoniaeth, technoleg, hanes, daearyddiaeth, addysg 

grefyddol, celf, cerdd ac addysg gorfforol.  

  

Mae elfennau eraill megis dawns a drama hefyd yn cael 

eu hymgorffori mewn agweddau o bynciau eraill.    

    

Mae athrawon hefyd yn cynllunio gwersi yn y pynciau hyn 

yn unol â’r fframwaith sgiliau a’r Fframwaith Rhifedd a  

Llythrennedd sydd yn dod yn statudol ym mis Medi eleni.   

  

Y nod yw ceisio sicrhau bod yr addysg a ddarperir yn 

gwella datblygiad ysbrydol, moesol, diwylliannol, meddyliol 

a chorfforol pob disgybl a bod natur y cwricwlwm cyfan yn 

amrywiol, helaeth a chytbwys. Mae pynciau’r Cwricwlwm 

Cenedlaethol yn cael eu haddysgu’n rhannol fel pynciau 

ac yn rhannol trwy ddull thematig. Bydd cytundeb cartref-

ysgol yn cael ei gyflwyno i bob teulu.   
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Saesneg    

Cynllunnir gwersi yn unol â gofynion Cwricwlwm 

Cenedlaethol 2008 a’r Fframwaith Llythrennedd.  

  

Mae Saesneg yn hanfodol i ddatblygiad a dysgu gan 

ei fod yn cyffwrdd ar bob agwedd ar y cwricwlwm. 

Mae gwrando yr un mor hanfodol i ddatblygiad pob 

iaith, ac wedi’i gysylltu’n agos â disgyblaeth a 

rheolaeth dosbarth da.   

  

Mae sgiliau sylfaenol ysgrifennu yn cael eu 

haddysgu’n gyson a’u hail addysgu trwy’r ysgol. Mae 

geirfa bob amser yn cael ei ymestyn, disgyblion yn 

cael eu hannog i ddefnyddio geiriau newydd mewn 

modd ystyrlon. Mae sillafu yn sgil allweddol sy’n cael 

ei feithrin trwy’r ysgol mewn amrywiol ffyrdd, yn ffurfiol 

ac yn anffurfiol.  

  

Gall rhieni wneud llawer i feithrin arferion darllen da. 

Mae darllen yn cychwyn yn niddanwch breichiau dad 

a mam ar y soffa pan fo storiâu’n cael eu darllen, 

ymhell cyn iddynt allu darllen. Dylai darllen gael ei 

bortreadu fel hwyl - profiad pleserus sy’n rhoi 

mwynhad - fel cyfrwng dysgu. Rydym yn 

ysbrydoli ein plant i ddatblygu sgiliau siarad a 

gwrando, darllen ac ysgrifennu.  

Rydym yn eu helpu i fynegi eu hunain yn 

ddychmygol a chyfathrebu’n effeithiol. Rydym 

yn eu hannog i ddod yn ddarllenwyr stori, 

barddoniaeth a drama brwdfrydig a beirniadol 

yn ogystal â thestun ffeithiol a chyfryngau.  

 

  

Mathemateg (Rhifedd)  Cynllunir gwersi yn unol â gofynion Cwricwlwm Cenedlaethol 

2008 a’r Fframwaith Rhifedd.  

  

Mae rhifedd yn hyfedredd sy’n cynnwys hyder a medrusrwydd gyda rhifau a 

mesur. Mae’n sgil oes sy’n galluogi disgyblion ddatrys problemau a thrin y rhan 

fwyaf o sefyllfaoedd a all godi ym myd gwaith. I’r perwyl hwn, mae disgyblion yn 

ein hysgol yn cael eu hannog i weld gwerth mathemateg a dod yn hyderus wrth 

drin rhif.  

  

 Mae plant yn datblygu eu gwybodaeth a dealltwriaeth o fathemateg trwy weithgaredd 

ymarferol, ymchwilio a thrafodaeth. Rhoddir pwyslais ar wybodaeth disgyblion o gyfrifiant a 

rhifyddeg sylfaenol.   
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Disgwylir i ddisgyblion ddysgu eu tablau a dysgu sut i drin gwaith rhif. Mae plant yn profi 

amrywiaethynyddol o sefyllfaoedd mathemategol mewn gwahanol gyd-destunau.  

  

Mae’r ysgol hefyd yn addysgu RHEOLAETH ARIANNOL i ddisgyblion ym mlynyddoedd 5a6 yn 

ystod eu tymor olaf cyn iddynt symud i’r ysgol uwchradd. Mae hyn yn sicrhau fod gan 

ddisgyblion well dealltwriaeth o reolaeth ariannol a dysgant yn fuan iawn nad yw arian yn 

tyfu ar goed!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cymraeg   

Cynllunir gwersi yn unol â gofynion Cwricwlwm 

Cenedlaethol 2008 a’r Fframwaith Llythrennedd.   

  

Mae’r ysgol yn haeddiannol falch o’i 

hetifeddiaeth Gymreig a’n nod yw cael pob 

disgybl yn ddwyieithog erbyn yr amser maent yn 

ein gadael yr ysgol ym mlwyddyn 6. Mae sawl 

agwedd o ddysgu pob dydd wedi’i anelu tuag 

at hyrwyddo’r iaith.   Mae disgyblion yn cael eu 

hannog  

https://twitter.com/PYR2115/status/594147376123781121/photo/1
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a’u gwobrwyo wrth ymdrechu i ddysgu a defnyddio’r iaith. Mae tystysgrifau a 

gwobrau ‘Siaradwr Cymraeg’ ac ‘Ymdrech i Siarad 

Cymraeg’ yn cael eu dosbarthu’n wythnosol i’r perwyl 

hwn.  

  

Mae’r ysgol yn addysgu Cymraeg mewn 

dosbarthiadau sydd wedi eu teilwra i lefel rhuglder y 

disgyblion. Mae’r ysgol yn cydnabod bod disgyblion o 

gartrefi Cymraeg eu hiaith. I’r disgyblion hyn mae’r 

ysgol yn addysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau sy’n 

darparu tasgau mwy estynedig er mwyn eu helpu i 

ddatblygu i’w llawn botensial. Bydd plant sydd ond 

newydd ddechrau cael gafael ar yr iaith hefyd yn cael 

eu haddysgu’n briodol.  

  

Bydd y dimensiwn Cymreig bob amser yn cael ei hyrwyddo o fewn yr ysgol i 

adlewyrchu iaith, diwylliant ac etifeddiaeth Cymru. Rydym yn cynnal cyngerdd dydd 

Gŵyl Dewi yn flynyddol fel enghraifft o hyn. Gweler polisi Iaith yr ysgol isod am fwy o 

fanylion am y Gymraeg.  

  

Gwyddoniaeth    

Cynllunnir gwersi yn unol â gofynion Cwricwlwm 

Cenedlaethol 2008 a’r Fframwaith Llythrennedd a 

Rhifedd.  

  

Mae gwyddoniaeth yn ymestyn ac yn datblygu 

dealltwriaeth disgyblion o’r byd o’u cwmpas. Rydym 

yn eu cynnwys mewn dull gwyddonol o ddysgu sy’n 

datblygu’r broses o arsylwi, casglu data, arbrofi, 

dosbarthu, dehongli a chofnodi.   

  

Technoleg Gwybodaeth   

Mae gennym fyrddau gwyn rhyngweithiol a 

chyfrifiaduron ymhob dosbarth ac ystafell TGCh ble 

mae cyfrifiaduron i bob dosbarth. Mae gan yr ysgol 

hefyd amrywiaeth o offer TGCh ar gael i’r disgyblion 

eu defnyddio.     

  

Mae ein disgyblion yn astudio TGCh trwy amrywiaeth 

o raglenni, dysgu ei ddefnyddio gyda hyder a 

phwrpas i gyflawni canlyniadau penodol. Maent yn 

dod yn gyfarwydd ag amrywiaeth o galedwedd a 

meddalwedd sy’n cefnogi eu dysgu ar draws y cwricwlwm. Gwneir defnydd da 

hefyd o arbenigedd yr ALl, pan fo ymgynghorwyr yn ymweld â’r ysgol i gynnal 

gweithdai TGCh.   
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Dyniaethau (addysg grefyddol, hanes a daearyddiaeth)  

   

Nid oes gan Ysgol Pant y Rhedyn 

gysylltiad gydag unrhyw grefydd neu 

enwad penodol.   

  

Yn bresennol mae gan addysg grefyddol 

statws di-statudol o fewn cwricwlwm 

2008, fodd bynnag yn Ysgol Pant y 

Rhedyn addysgir y pwnc i bob disgybl 

gyda’r canolbwynt ar hyrwyddo 

datblygiad ysbrydol, moesol, 

diwylliannol a meddyliol disgyblion. Yn 

unol â maes llafur cytunedig yr AALl, 

mae ein gwersi yn astudio yn ysbrydol 

mewn cyd-destun Cristnogol eang. 

Rhoddir cyfle i ddisgyblion gymharu 

Cristnogaeth gyda chrefyddau eraill y 

byd.  

  

Yn unol â gofynion statudol, mae plant 

yn cymryd rhan mewn gweithred 

ddyddiol o addoli, un ai mewn 

gwasanaeth ysgol gyfan neu yn eu 

dosbarth eu hunain. Mae gan rieni yr 

hawl i dynnu eu plentyn o wersi Add gref a/neu gyd-addoli. Cysylltwch â’r pennaeth 

pe baech eisiau defnyddio’r hawl hwn.  

  

Yn eang yn ein hysgol, mae plant yn dysgu am gredoau a diwylliannau a chlywed 

straeon o amrywiaeth o draddodiadau.  

  

Maent yn ymchwilio gwerthoedd ac agweddau o’r gymuned ffydd, gan gynnwys 

Cristnogaeth a’r prif grefyddau eraill a geir ym Mhrydain.  

  

Mae’r ysgol wedi datblygu cysylltiadau gydag Eglwys y Santes Fair yn Llanfairfechan. 

Mae’r Rheithor lleol, Janice Brown, yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd a rhoddir cyfle i’r 

disgyblion gymryd rhan mewn rhai o’r gwasanaethau a gynhelir ar y cyd.  
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Mae hanes yn tanio diddordeb ein disgyblion yn y 

gorffennol. Maent yn gweld sut mae wedi dylanwadu ar 

y presennol, dysgu trwy fframwaith cronolegol o 

ddigwyddiadau a phobl arwyddocaol. Mae’n cynnwys 

amrywiaeth cymdeithasol, diwylliannol, crefyddol ac 

ethnig y cymdeithasau a astudiwyd ac mae disgyblion 

yn cael gwell dealltwriaeth o’u hunain, fel unigolion ac 

fel aelodau o’r gymdeithas. Gwneir defnydd o fannau 

lleol a chenedlaethol o ddiddordeb hanesyddol.  

   

Mae daearyddiaeth yn annog plant i ganfod mwy am y 

byd naturiol a dynol. Maent yn datblygu gwybodaeth 

am bobl, lleoedd ac amgylchedd mewn mannau 

gwahanol a chyferbyniol yn lleol, cenedlaethol a 

thramor. Trwy eu hastudiaethau, mae ein disgyblion yn 

datblygu dealltwriaeth o fapiau ac amrywiaeth o 

sgiliau ymchwiliol a datrys problemau. Mae hyn yn eu 

hannog i feddwl am eu lle eu hunain yn y byd a’u 

cyfrifoldeb i bobl ac amgylchedd eraill.   

  

   

Celf, dylunio a thechnoleg Mae celf a dylunio yn 

symbylu creadigrwydd a dychymyg gan ddarparu 

profiadau gweledol, cyffyrddol a synhwyraidd a ffordd 

unigryw o ddeall ac ymateb i’r byd.   

  

Mae ein disgyblion yn ymchwilio gwaith artistiaid, 

crefftwyr a dylunwyr, dysgu am swyddogaeth celf, crefft 

a dylunio mewn bywyd cyfoes ac ar amseroedd a 

diwylliannau gwahanol.Maent yn dysgu i lunio barn 

ddysgedig am weithiau celf a’u gwaith celf eu hunain. 

Rydym yn dathlu eu gwaith, ei arddangos yn yr ysgol er 

creu amgylchedd lliwgar a symbylgar.  
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Cerdd    

Mae cerddoriaeth a chân yn ffurf rymus ac unigryw o 

gyfathrebu ac yn newid y ffordd rydym yn teimlo, 

siarad ac ymddwyn.  

  

Yng nghyfnod allweddol 2, addysgir sgiliau 

perfformio, cyfansoddi a gwerthuso i’r disgyblion. 

Mae’r sgiliau hyn hefyd yn cynnwys canu, chwarae 

ac ymafer offerynnau, chwarae’n fyrfyfyr, cyfansoddi 

a threfnu cerddoriaeth a gwrando ar a gwerthuso 

cerddoriaeth. Mae’r sgiliau hyn yn rhoi cyfle i’r disgyblion gael mwynhad a boddhad 

o gerddoriaeth.    

  

Mae dau athro peripatetig yn ymweld â’r ysgol unwaith yr wythnos i ddarparu gwersi  

feiolin, clarinét a ffliwt. Mae’r offerynnau hyn ar fenthyg gan y Sir. Codir tâl 

cymorthdaledig ar rieni am y gwersi ychwanegol hyn.O mis Medi 2017, byddwn 

hefyd yn cynnig sesiynau gitar gyda Mr Alun Evans. Mi fydd y sesiynau ar gael i bawb 

ond mi fydd yna gost wythnosol ar gyfer hyn.   

  

Disgwylir i bob disgybl sy’n cael gwersi offerynnol gymryd gofal mawr o’u hofferynnau 

ac maent yn cael cyfle i fynychu’r Gerddorfa Ranbarthol yn Llandudno unwaith 

maent wedi cyrraedd safon dderbyniol.  

  

Addysg Gorfforol   

  

NODAU  

• Datblygu sgiliau corfforol ymhob agwedd 

o AG:  gymnasteg, nofio, symud, athletau 

a gemau tîm.  

• Datblygu stamina a chryfder.   

• Annog hyder yn eu sgiliau.   

• Dod yn ymwybodol o’r angen i weithio’n 

ddiogel tra ar yr un pryd defnyddio sgiliau 

corfforol gyda mwynhad.  

• Annog dyfalbarhad i blant nerfus trwy 

gynnig cymorth a chefnogaeth.  

• Annog cydweithio ac agwedd 

gadarnhaol mewn gemau tîm yn 

arbennig.  

  

Mae gan yr ysgol nifer o adnoddau AG ac 

mae’r rhain yn cael eu harchwilio’n flynyddol 
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o ran eu diogelwch. Fodd bynnag, anela’r ysgol i gynyddu’r adnoddau pryd bynnag 

y bo hynny’n bosibl.  

  

Mae pob disgybl yn cael cyfle i brofi 

pob agwedd o AG bob blwyddyn.  

Mae nifer o chwaraeon tîm yn cael eu 

chwarae yn yr ysgol - rownderi, pêl-

rwyd, pêl droed, criced a rygbi.   

  

Mae’r ysgol wedi sefydlu perthynas 

agos iawn gyda CPD Bangor. Mae 

hyfforddwyr o’r clwb yn ymweld a’r 

ysgol er mwyn cynnal sesiynau 

hyfforddi.  

  

Mae’r ysgol hefyd wedi cyflwyno 

gweithgareddau addysg awyr 

agored a gweithgareddau datrys problemau i’r 

cwricwlwm. Cynigir sawl gweithgaredd chwaraeon ar ôl 

ysgol i ddisgyblion. Cynigir ymweliadau breswyl i Blas 

Menai hefyd yn ystod y flwyddyn.  

  

 

Mae gan yr ysgol gae chwarae mawr, sy’n golygu 

bod disgyblion yn cael eu diwrnod mabolgampau 

ar dir yr ysgol. Mae gemau chwaraeon eraill yn cael 

eu cynnal ar y cae. Mae Tîm Pêl Droed Iau 

Llanfairfechan yn cynnal peth hyfforddiant a rhai 

gemau yma.  

  

Mae pob plentyn yn ei dro yn cael cyfle i fynd i wersi 

nofio ym Mhwll Nofio Llandudno.Mae hyfforddiant 

beicio cenedlaethol yn cael ei ddarparu i 

ddisgyblion Blynyddoedd 5 a 6.   



 

Trwy Ymdrech Byddaf yn Llwyddo   
Through  Effort I will Succeed   

  

ABCh   

Mae Addysg Bersonol, Cymdeithasol ac Iechyd yn hyrwyddo iechyd, lles a 

diogelwch y plant.   

  

Rhaglen wedi’i chynllunio o gyfleoedd a phrofiadau dysgu sy’n helpu plant a phobl 

ifanc dyfu a datblygu fel unigolion ac aelodau o deuluoedd a chymunedau 

cymdeithasol ac economaidd. Mae’n eu harfogi â gwybodaeth, dealltwriaeth a 

sgiliau ymarferol er mwyn dilyn bywydau iach, diogel, wedi’i gyflawni a 

chyfrifol.Dilynai’r ysgol cynllun PATHs sydd yn cael ei hyrwyddo gan yr Awdurdod 

Addysg.  

 

Y CWRICWLWM NEWYDD 

Mae addysg yng Nghymru yn mynd trwy cyfnod draws newidiol. Mae’r fersiwn 

gyntaf o’r cwricwlwm newydd wedi’i lansio ac mae yna gyfnod o ymgynghori yn 

digwydd ar hyn o bryd. Y bwriad ydy y bydd y cwricwlwm newydd yn weithredol yn 

2022 ac felly mae hi’n bwysig ein bod ni fel ysgol yn defnyddio’r amser yma i baratoi 

at y newidiadau yma. 

 

 
 

*diolch i @ImpactWales am  y darlun 
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ADDYSG RHYW AC IECHYD   

Credwn y dylai addysg rhyw fod yn rhan o addysg pob plentyn, ac yn elfen bwysig 

yn ei ddatblygiad cymdeithasol. Dywed Adran 46 o Ddeddf Addysg y dylid rhoi sylw 

dyladwy i agweddau moesol a dylai ganolbwyntio ar werthoedd a manteision bywyd 

teuluol.  

  

Nodau:  

• Datblygu gwybodaeth plant o sut mae’r corff yn gweithio  

• Datblygu dealltwriaeth plant o bwysigrwydd atgynhyrchu ym mhroses bywyd  

• Cynorthwyo plant ddeall bod pethau byw yn atgynhyrchu eu hunain  

• Annog cyfrifoldeb a pharch tuag at eu hunain ac eraill  

• Cyflwyno’r cysyniad o berthynas fel rhan o fframwaith moesol ehangach.  

  

Mae’r ysgol wedi mabwysiadu polisi ble mae addysg rhyw yn cael ei gyflwyno fel 

rhan o addysg iechyd a phersonol i bob plentyn sy’n mynychu’r ysgol. Ni fydd yn 

cael ei drin ar ben ei hun fel pwnc ar wahân, ond yn hytrach yn cael ei integreiddio i 

gwricwlwm yr ysgol.  

  

Gellir cynnwys llawer o’r deunydd sy’n ymwneud ag addysg rhyw ac iechyd o fewn y 

Cwricwlwm Cenedlaethol ac addysg grefyddol, e.e. prosesau bywyd a phethau byw 

mewn gwyddoniaeth, achosion ac effaith twf poblogaeth trwy themâu hanes a 

daearyddiaeth, ymchwilio swyddogaeth a pherthynas yn ymwneud ag egwyddorion 

moesol mewn addysg grefyddol. Bydd y gwaith yn briodol i oed a datblygiad y 

disgyblion.  

  

Bydd yr ysgol yn defnyddio adnoddau a ddarparwyd gan yr Awdurdod Iechyd. 

Mae’r ysgol yn gwahodd cynrychiolydd o’r Awdurdod Iechyd (e.e. nyrs ysgol) i 

drafod gyda disgyblion Bl. 6 eu datblygiad corfforol, a bydd rhieni yn cael eu hysbysu 

pan fydd hyn yn digwydd.  

  

Yn bresennol mae’r ysgol yn defnyddio’r deunydd SENSE er mwyn cyflwyno’r agwedd 

hon yn yr ysgol. Mae croeso i rieni gysylltu â’r ysgol er mwyn darganfod mwy am 

SENSE.  

  

Mae’r ysgol yn parchu hawl rhieni i dynnu eu plant yn ôl o’r oll neu ran o addysg rhyw 

a ddarperir.  
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MEDDYLFRYD TWF 

 

Mae yna 2 math o meddylfryd sydd yn 

ymddangos mewn ysgol ... 

 

Meddylfryd Sefydlog 

Mae plant yn meddwl bod eu 

deallusrwydd yn sefydlog ac yn credu os 

oes gennych allu, dylai popeth ddod yn 

naturiol. Ni allant ddelio â rhwystrau yn 

hawdd oherwydd nid ydynt yn hoffi methu. 

Maent yn ofni cymryd risgiau neu ymestyn 

eu hunain yn eu dysgu neu gyfaddef i 

fethiannau. 

 

Meddylfryd twf 

Mae plant yn ystyried dysgu tasgau a 

heriau newydd yn gyfle i ddysgu a thyfu. 

Nid oes ganddynt ofn i wneud 

camgymeriadau gan y gallant ddysgu 

ohonynt. Maent yn barod i barhau, i 

ymarfer ac i geisio. Maent yn sylweddoli 

bod yn rhaid i bawb weithio'n galed i 

ddatblygu eu galluoedd. 

 

Yn y dosbarth ... 

Mae athrawon yn hyrwyddo meddylfryd 

twf drwy annog eu disgyblion a'u canmol 

am eu hymdrechion; y strategaethau y 

maent yn eu defnyddio, y dewisiadau a 

wnânt ac ar gyfer y dyfalbarhad. 

 

Mae Ysgol Pant y rhedyn yn annog ein 

plant i feithrin meddylfryd o dwf. 
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CANLYNIADAU (Gweler yr atodiad ar gyfer ystadegau’r ysgol)  

Mae disgyblion yn cael eu profi ar wahanol gyfnodau o’u hamser gyda ni er mwyn 

sicrhau eu bod yn datblygu yn ôl y disgwyl ac i ganfod cynnydd. Cynhelir asesiadau 

statudol ar ddiwedd cyfnod allweddol 2. Mae plant yn cael lefel cwricwlwm 

cenedlaethol gan eu hathrawon dosbarth sy’n defnyddio asesu parhaus a’u barn 

broffesiynol yn hytrach na dibynnu ar brofion ffurfiol yn unig. Mae ein canlyniadau 

diweddaraf wedi eu cynnwys ar daflen ar wahân.  

  

Mae hefyd gofyn i blant bod oedran eistedd profion cenedlaethol statudol mewn 

meysydd darllen a mathemateg. Bydd yr ysgol yn dilyn y drefn o adrodd ar y 

canlyniadau hyn yn yr adroddiadau diwedd blwyddyn.  

  

GWAITH CARTREF  

Mae gwaith cartref yn rhan bwysig iawn er mwyn hybu dealltwriaeth plentyn o’r hyn 

sydd yn cael ei hastudio o fewn yr ysgol. Gall fod yn ffordd i rieni asesu cynnydd 

disgybl yn ogystal â chefnogi gwaith a wnaed yn yr ysgol. Mae gormodaeth o waith 

cartref hefyd yn gallu achosi pryderon i deuluoedd sydd yn cynnig nifer o gyfleoedd 

all gyrsiol i’w plant. Mae cael y cydbwysedd yma yn holl bwysig ac felly mae gan yr 

ysgol bolisi ffurfiol ar waith cartref ac mae’r prif bwyntiau wedi’u rhestru isod.   

  

Dylai’r ysgol ystyried y pwyntiau canlynol wrth osod gwaith cartref:  

• Oedran y plentyn.   

• Faint o waith sydd i’w osod a nifer y nosweithiau a roddir i orffen y gwaith cartref   

• Perthnasedd y gwaith mewn perthynas â’r gwaith sy’n cael ei wneud yn y dosbarth   

• Gallu plentyn unigol i wneud gwaith cartref  

• Dylai gwaith cartref fod yn ddatblygiadol a chyson o ran ansawdd a swm   

• Dylai gwaith cartref gael ei farcio’n rheolaidd   

• Mae athrawon yn ymwybodol o’r angen i gydbwyso gwaith cartref ac amser 

hamdden. Bydd gwaith cartref yn cael ei osod i gynyddu dysgu presennol neu 

gyflwyno cysyniadau a sgiliau newydd   

• Gofynnir i rieni a disgyblion ddarparu adborth ar y gwaith cartref a osodwyd. Mae 

hyn yn hanfodol i helpu gyda datblygu cyfathrebu cartref / ysgol.   

  

Nodir:-O bryd i’w gilydd, mae hi’n anodd i’r athrawon darparu gwaith cartref bob 

wythnos ee tuag at ddiwedd y tymor. Os na fydd gwaith cartref ffurfiol yn cael ei gosod, 

gofynnwn fod y plant yn defnyddio’r amser i ddarllen ac i ymarfer tablau.  
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ANGHENION ADDYSGOL YCHWANEGOL   

Bydd gan hyd at 40% o’r boblogaeth ysgol 

angen darpariaeth addysgol ychwanegol 

yn ystod eu gyrfa ysgol.  Bydd y 

ddarpariaeth yn amrywio yn ôl anghenion  

plentyn unigol. Ein bwriad yw trin 

anghenion pob plentyn a all fod ag 

anghenion addysgol arbennig trwy eu 

darparu â chyfle, cyn belled ei bod yn 

ymarferol, i’w datblygu i’w llawn botensial 

academaidd a chymdeithasol ac i elwa cymaint â phosibl o’u haddysg.  

  

I’r perwyl hwn:  

• Miss Julie McKeaveney ydy cydlynydd anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yr 

ysgol.   

• rhaid i anghenion disgyblion gael eu canfod gan y rhieni/athro cyn gynted ag y 

bo modd a byddant yn cael eu rhoi ar Gofrestr Anghenion Dysgu Ychwanegol yr 

ysgol  

• bydd Cynllun Addysg Unigol (CAU) yn cael ei weithredu  

• bydd eu cynnydd yn cael ei adolygu’n flynyddol a bydd rhieni’n cael eu 

hysbysu’n rheolaidd  

• bydd cysylltiadau ag asiantau allanol yn cael eu hyrwyddo  

• bydd angen prynu digon o adnoddau a’u defnyddio ar gyfer yr holl amrediad 

gallu.  

Llywodraethwr gydag cyfrifoldeb- Mrs June Hughes  

PROFION MATHEMATEG, DARLLEN A SILLAFU  

• Yn ol gofynion Llywodraeth Cymru, mae’n rhaid i blant eistedd y profion 

statudol sydd yn cael eu cynnal ym mis Mai. Mae’r profion hyn yn dilyn 

gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd newydd.   

• Byddwn yn defnyddio canlyniadau yma (ac unrhyw brawf arall) i gefnogi ein 

systemau tracio ac i ymyrryd yn gynnar pan fo 

consyrn yn codi o rhan ddatblygiad y plentyn. 

Trwy darparu cefnogaeth ychwanegol ac 

ymyrraeth gallwn  helpu’r plentyn ddatblygu yn 

nhermau rhifedd a llythrennedd.  

• Pan fynegwyd pryderon, bydd yr ysgol yn gwneud 

defnydd da o arbenigedd yr ALl i roi cyngor, 

ymgynghori a chefnogi disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r 

ysgol yn cynnal cyfarfod tymhorol gyda’r tîm ymgynnwys i roi cyngor ar faterion 

ADY.  
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• Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd nesaf, mae pob disgybl yn cael ei ail 

brofi.  

Bydd cynnydd plant ar y gofrestr anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei asesu  

ac efallai y bydd cefnogaeth y plentyn yn cael ei leihau neu’n dod i ben. Bydd y 

plentyn yn aros ar y gofrestr pe bai angen a bydd y ddarpariaeth yn parhau.  

 Bydd y plant oedd ar y gofrestr ADY yn Ysgol Babanod yn cael eu trosglwyddo’n 

awtomatig ar gofrestr ADY Pant y Rhedyn.  

 Mae’r gofrestr ADY yn cael ei hadolygu a’i diwygio yn rheolaidd. Weithiau bydd 

angen profion pellach er mwyn asesu’r cynnydd.    

  

PLANT MWY ABL A THALENTOG  

Mae’r ysgol wedi datblygu polisi ar gyfer plant mwy abl a thalentog. Mae gan yr 

ysgol, yn unol â hyn, gydlynydd sef Mrs Sioned Ryder. Anela’r ysgol i ganfod MAT cyn 

gynted ag y bo modd. Mae disgyblion MAT yn cael eu hannog i ddatblygu eu 

galluoedd ac mae eu llwyddiant yn cael ei ddathlu. Mae’r holl staff wrth gynllunio 

gwersi yn ychwanegu gweithgareddau ymestyn fel ymarfer arferol. Bydd yr ysgol 

hefyd yn ymgynghori â’r Awdurdod Addysg er sicrhau bod yr ysgol yn darparu’r 

dulliau mwyaf effeithiol o fodloni eu hanghenion addysgol. Mae croeso i rieni edrych 

ar bolisi MAT yr ysgol. Mae’r ysgol hefyd yn cydweithio gydag ysgolion y clwstwr er 

mwyn cynllunio gweithgareddau ar y cyd ar gyfer plant MAT.  

  

CYFLEOEDD CYFARTAL,HIL A CHYDRADDOLDEB  

Mae gan yr ysgol hon Gynllun Cydraddoldeb sydd yn ymwneud a holl ystyriaethau 

cyfleoedd cyfartal,hil, ac anabledd.  

  

Mae’r ysgol yn dymuno hyrwyddo agweddau cadarnhaol mewn plant, staff, 

llywodraethwyr a rhieni er mwyn i’r plant gyflawni eu potensial a gwneud dewisiadau, 

heb rwystr disgwyliadau yn seiliedig ar stereoteipio rhyw neu rôl. Anelwn i gyflawni 

nodau’r ysgol waeth beth yw oedran, rhyw, gallu, tarddiad ethnig neu gefndir y 

plentyn. Mae’r ysgol yn dilyn polisi derbyniadau’r AALl, sydd ddim yn caniatáu i hil, 

rhyw, lliw neu anabledd gael ei ddefnyddio fel meini prawf ar gyfer derbyniadau.  

Rydym yn ymwybodol o’n cyfrifoldebau i wneud newidiadau rhesymol i gynorthwyo 

rhanddeiliaid anabl a thrwy ein Cynllun Mynediad Anabledd anogwn gyfraniad gan 

y gymuned ysgol gyfan.   

  

Mae gan bob disgybl yr hawl i gael yr addysg orau y gall yr ysgol ei darparu, a chyfle 

i gael yr holl weithgareddau addysgol mae’r ysgol yn eu trefnu. Nid ydym yn goddef 

unrhyw fath o hiliaeth neu ymddygiad hiliol. Byddwn yn gweithredu ar unwaith pe bai 

digwyddiad hiliol yn digwydd i atal unrhyw ail adrodd.  

  

Pe bai unrhyw un yn yr ysgol yn dioddef hiliaeth, byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i 

gefnogi’r unigolyn hwnnw i ddod dros unrhyw anawsterau sydd ganddynt. Bydd yr 

athro yn sicrhau bod pob disgybl yn cael ei drin yn deg, yn gydradd a gyda pharch. 

Nid ydym yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw blentyn.  
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DISGYBLION AG ANABLEDDAU   

Efallai y bydd gan rai plant anableddau ac felly bydd angen 

adnoddau ychwanegol. Bydd yr anableddau’n cynnwys er 

enghraifft, nam synhwyraidd sy’n effeithio ar olwg a chlyw, 

anableddau dysgu a chyflwr datblygiadol ble mae nam yn 

debygol o ddod yn sylweddol. Mae’r ysgol, cyn belled ag 

sy’n bosib, yn ymroddedig i ddarparu amgylchedd sy’n 

caniatáu cyfle i’r plant hyn fanteisio ar bob maes dysgu.  

  

Ar sail angen, y byddai Llywodraethwyr yr ysgol yn trafod anghenion mynediad 

gyda’r Awdurdod Addysg. Mae yna gynllun mynediad i’r ysgol mewn bodolaeth ac 

fe wneir pob ymdrech posibl i sicrhau fod plant ac anableddau yn cael mynediad 

llawn i addysg gyflawn yn yr ysgol.  

  

GRANT AMDDIFADEDD  

Mae'r ysgol yn derbyn grant gan y Llywodraethyn flynyddol. Rhaid i wariant y grant 

yma cael ei glustnodi er mwyn darparu cyfleoedd ar gyfer plant sydd o dan 

anfantais. Mae modd i rieni weld sut mae’r grant yma yn cael ei wario trwy clicio ar 

ein gwefan www.pantyrhedyn.conwy.sch.uk. Yn y gorffennol, mae’r grant yma wedi 

ariannu gweithgareddau fel y canlynol:-  

  

-Cyflogi cymhorthydd i hybu sgiliau cymdeithasol plant.   

-Talu am oriau ychwanegol i'n cymhorthyddion darparu mwy o annogaeth i blant yn 

y sgiliau sylfaenol.  

-Creu ‘grwpiau targed’ sydd yn cael sylw arbennigol yn wythnosol.  

-Prynu adnoddau i hybu darllen a sgiliau sylfaenol.  

-Talu am weithdai ar gyfer hybu sgiliau.  

-Hyfforddiant bellach i staff.  

  

PARTNERIAETH GYDA DIWYDIANT A 

CHYSYLLTIADAU CYMUNEDOL   

O bryd i’w gilydd, yn unol â meysydd 

astudio e.e. mewn dyniaethau neu 

wyddoniaeth, mae’r ysgol yn gwahodd 

cynrychiolwyr o ddiwydiant i siarad 

gyda’r disgyblion e.e. Parc Cenedlaethol 

Eryri, Tesco, Gwasanaeth Ambiwlans 

Cymru, RGC 1404 ac Airbus UK.  

  

Mae ymwneud rhieni a’r ardal mewn  

http://www.pantyrhedyn.conwy.sch.uk/
http://www.pantyrhedyn.conwy.sch.uk/
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gweithgareddau addysgol yn cael ei annog. Does 

dim angen sgil arbennig, dim ond parodrwydd i 

helpu! Mae cymorth yn bresennol yn cynnwys 

darllen, gweithgareddau celf a chlybiau ar ôl 

ysgol.   

  

Mae cysylltiad yn bodoli ag ysgolion cynradd lleol 

eraill i ymestyn a gwella’r cwricwlwm gyda 

manteision i bawb; mae disgyblion yn cyfarfod ar gyfer gweithgareddau chwaraeon 

a diwylliannol.   

  

TROSGLWYDDO I’R YSGOL UWCHRADD   

Yn hanesyddol mae’r ysgol yn bwydo nifer o ysgolion uwchradd sef Ysgol  

Aberconwy, Ysgol Friars,Ysgol Tryfan ac yn ddiweddar Ysgol Eirias, Ysgol y Creuddyn 

ac Ysgol John Bright.Fel ysgol, rydym yn ymwybodol bod trosglwyddo o ysgol 

gynradd i uwchradd yn gallu bod yn gyfnod o bryder i rieni. Mae’r ysgol yn gweithio'n 

agos gyda’r ysgolion hyn er mwyn sicrhau y gall disgyblion drosglwyddo ym Medi 

gyda’r lleiafswm o bryder. Mae disgyblion blwyddyn 6 yn cymryd rhan mewn 

gweithgareddau trosglwyddo yng Ngorffennaf. Mae disgyblion hefyd yn treulio 

isafswm o ddiwrnod yn eu hysgol uwchradd ddethol.  

  

COD YMDDYGIAD, DISGYBLAETH A GOFAL BUGEILIOL   

Mae pob plentyn yn cael ei roi yng ngofal athro arbennig, 

ond mae’r holl staff yn ceisio cymryd gofal am les yr holl 

ddisgyblion. Mae athro ar ddyletswydd ar y buarth ddeng 

munud cyn cychwyn y diwrnod ysgol ac am gyfnod tebyg 

ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Mae amser chwarae yn cael 

ei oruchwylio ac mae amser cinio yn gyfrifoldeb athro ar y 

cyd â goruchwyliwr canol dydd.   

Mae’r ysgol yn annog disgyblion i fod yn hunan 

ddisgybledig ac i barchu eraill. Er mwyn cyflawni 

disgyblaeth dda a dysgu ymddygiad derbyniol a chod 

ymddygiad, mae’n bwysig bod nod clir a bod pawb dan 

sylw - athrawon, disgyblion, llywodraethwyr a staff 

anaddysgol yn barod i gyflawni’r nod.  

  

  

Ein prif nod yw creu cymdeithas sensitif ble mae pawb yn teimlo’n aelod gwerthfawr.   

  

Mae’r ysgol yn ceisio cyflawni hyn trwy:  

  

• greu awyrgylch gadarnhaol  

• gosod esiampl dda  

• dangos parch  

• cydnabod ymddygiad da a chyfraniadau cadarnhaol  
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• creu ymdeimlad o ddiogelwch  

• sefydlu dulliau da o gyfathrebu rhwng yr ysgol a’r cartref.  

  

Mae’r ysgol wedi sefydlu ‘cod ymddygiad disgybl’. Mae disgyblion sy’n ymddwyn yn 

dda yn cael sticer neu gerdyn gwyrdd. Mae disgyblion sy’n camymddwyn yn cael 

rhybudd llafar i gychwyn, ac yna cerdyn melyn yn y cam nesaf, a phe bai 

ymddygiad drwg yn parhau, bydd cerdyn coch yn cael ei roi.   

  

Mae gan yr ysgol bolisi disgyblu a bwlio. Mae’r ysgol yn hyrwyddo ymddygiad 

cadarnhaol. Diben unrhyw bolisi ymddygiad ydy i gadw holl gymuned yr ysgol yn 

ddiogel. Yn unol â hyn, mae’r ysgol wedi mabwysiadau polisi grym rhesymol. Mae’r 

polisi yma yn rhoi’r hawl i aelodau staff yr ysgol i ymyrryd yn gorfforol os ydy plentyn 

am wneud niwed i’w hun, i aelod arall o gymuned yr ysgol neu at eiddo’r ysgol. Mae 

croeso i rieni gysylltu â’r ysgol os ydych am weld ein polisi.  

  

Bydd rhieni’n cael eu hysbysu os oes achosion parhaus o ymddygiad drwg neu fwlio, 

ac os bydd angen, efallai y bydd asiantau allanol yn ymwneud â’r mater.   

  

RHOI LLAIS I DDISGYBLION A GWAITH Y CYNGOR YSGOL  

Ar ddechrau pob thema, gofynnir i'r disgyblion 

gyfrannu i’r hyn y byddant yn ei astudio ar gyfer y 

tymor hwnnw. Bydd yr athrawon wedyn yn addasu 

eu cynllunio er mwyn sicrhau y darperir ar gyfer 

buddiannau'r a diddordebau’r disgyblion.  

 

Rydym hefyd yn rhoi cyfle i'r disgyblion gynllunio 

unedau gwaith cyfan yn ystod wythnos 

‘Llais y Disgybl’. Dyma lle bydd disgyblion 

yn gweithio ar uned o waith ac yna'n 

rhannu eu dysgu gyda rhieni yn ystod y 

ein ‘Caffi Rhieni’. 

 

Bob blwyddyn, mae disgyblion yr ysgol 

hefyd yn ethol plant i’w gynrychioli ar y 

'Cyngor Ysgol '. Prif bwrpas y Cyngor yw 

rhoi llais cryf a chadarnhaol i'r holl 

ddisgyblion ac bod hyn yn gyfle iddynt 

gyfrannu at wella’r ethos, amcanion, 

safonau a disgwyliadau'r ysgol.  

 

Mrs Gweno bond a Mrs Nicky Ellis yw ein Cydlynwyr ein Cyngor Ysgol. 
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CYNGOR ECO,BWYTA’N IACH, BWYD A 

FFITRWYDD    

Yn ddiweddar sefydlodd yr ysgol gyngor eco i 

drin materion amgylcheddol a hyrwyddo 

agwedd mwy cadarnhaol tuag at ofalu am yr 

amgylchedd. I’r perwyl hwn mae’r ysgol wedi 

mabwysiadu ‘cod Eco’. Mrs Ffion Nixon sydd 

yn gyfrifol am redeg y Cyngor Eco.  

  

 Rydym yn annog disgyblion i ddilyn patrwm o 

fwyta’n iach a bod yn ymwybodol o addysg 

iechyd yn gyffredinol o’r cychwyn. Oherwydd 

hyn, ni chaniateir i ddisgyblion ddod â fferins, 

gwm cnoi, diodydd meddal, bisgedi siocled na theisennau i’r ysgol. Rwy’n siŵr y 

bydd rhieni’n cytuno bod ffrwythau’n iachach i blant i’w bwyta yn ystod yr egwyl - os 

bydd ganddynt eisiau rhywbeth i’w fwyta. Mae dŵr ar gael er mwyn annog plant i 

yfed mwy ohono.    

  

Cyngor Sir Conwy sydd yn darparu cinio ar gyfer plant yr ysgol. Maent yn darparu 

prydau sydd yn iach ac yn gytbwys. Yn ystod mis Medi, byddwn yn anfon bwydlen 

fisol allan i rieni. Rydym yn hyrwyddo bwyta a byw’n iach trwy holl weithgareddau’r 

ysgol.   

  

Mae’r ysgol yn dilyn cynllun ‘Ysgol Iach’ ac rydym wedi mabwysiadu dull Conwy o 

hyrwyddo gweithgareddau ‘Bwyd Iach a Ffitrwydd’.   

  

Pan fydd eich plentyn yn dod i’r ysgol.  

Mae’n bwysig bod eich plant yn teimlo’n hyderus 

ynghylch dod i’r ysgol. Mae’r ysgol eisiau partneriaeth 

effeithiol gyda rhieni a byddem yn gwerthfawrogi eich 

cymorth yn y modd canlynol:  

    

• Dod i’r ysgol yn brydlon ar ddechrau a diwedd y 

diwrnod ysgol.  

• Dod i adnabod athro eich plentyn fel y gallwch rannu 

eu cyraeddiadau a’u pryderon.  

• Trefnu cyfarfod i siarad am eich plentyn.  

• Mynychu bob noson rieni.  

• Darllen gartref gyda’ch plentyn  

• Sicrhau bod gwaith cartref yn cael ei orffen a’i 

ddychwelyd i’r ysgol  

• Darllen pob llythyr mae eich plentyn yn mynd ag ef 

adref.  

• Ein hysbysu o unrhyw newid mewn amgylchiadau a all effeithio ar eich plentyn yn 

yr ysgol.  
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Mae cofnodion yn dangos bod partneriaeth effeithiol gyda rhieni yn cael ei 

adlewyrchu trwy berfformiad mwy llwyddiannus plant yn yr ysgol.  

  

GWEITHGAREDDAU ALLGYRSIOL  

Mae’r ysgol yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i ddisgyblion gymryd rhan 

ynddynt.  

  

GWEITHGAREDDAU ERAILL  

Cymdeithasol – mae’r plant hŷn yn ymweld â chartref 

lleol yr henoed i ganu carolau cyn y Nadolig. Mae 

disgyblion Bl 2 Ysgol Babanod yn cael eu gwahodd 

bob haf i ymuno â’u ffrindiau ysgol y dyfodol yn y 

disgo diwedd tymor, sy’n cael ei drefnu gan y 

gymdeithas rhieni athrawon. Mae cyfeillion yr ysgol 

hefyd yn trefnu amrywiol nosweithiau sinema i 

ddisgyblion i’w mwynhau.  

  

URDD - Mae’r ysgol yn cynnal clwb yr Urdd ar ôl ysgol. 

Rydym hefyd yn cymryd rhan yng nghystadlaethau’r 

Urdd yn y dyfodol.  

  

Mae’r ysgol yn gobeithio sicrhau cydweithrediad a 

chefnogaeth rhieni  gyda phob gweithgaredd a 

drefnir. Ni all yr ysgol dderbyn cyfrifoldeb am 

oruchwylio plant ar ddiwedd y clybiau uchod a gofynnir i rieni/gwarcheidwaid 

sicrhau bod trefniadau’n cael eu gwneud i fynd â’u plant adref.   

  

Plas Menai - mae disgyblion o’r ysgol yn mynychu Canolfan Addysg Awyr Agored 

Plas Menai yn rheolaidd i gymryd rhan mewn gweithgareddau fel datrys problemau a 

chyfeiriannu.  

  

CYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL   

Mae Llanfairfechan wedi ‘efeillio’ â thref yn 

Llydaw o’r enw Pleumeleuc. Mae disgyblion o’r 

ysgol yn flaenorol wedi cymryd rhan yn arwyddo 

swyddogol dogfen ‘efeillio’. Mae gan yr ysgol 

nawr gysylltiadau â dwy ysgol gynradd yn y 

pentref sef ysgol gynradd Sant Melaine ac ysgol 

gynradd Le Petit Prince. Mae disgyblion o Pant y 

Rhedyn yn gohebu’n rheolaidd â’u cyfeillion yn 

Ffrainc.  
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DEDDF RHYDDID GWYBODAETH 2000  

Mae’n rhaid i’r ysgol gael nifer o bolisïau sy’n nodi sut ydym yn trin gwahanol faterion,  

er enghraifft, Amddiffyn Plant, Addoli ar y Cyd, Addysg Rhyw a Disgyblaeth 

Disgyblion.  

  

Mae’r amrywiol bolisïau hyn ar gael i’w gweld ac wedi’u cofnodi yn ein ‘Cynllun 

Cyhoeddiadau Rhyddid Gwybodaeth’ a gallwch ofyn am gopïau trwy ysgrifennu at y 

pennaeth (yn amodol bod peth gwybodaeth yn gyfrinachol neu wedi’i eithrio rhag ei 

gyhoeddi oherwydd y gyfraith).  

  

 Mae’r ysgol yn gweithredu ar rheolau newydd GDPR 

  

POLISI CODI A DILEU TÂL   

  

Mae’r corff llywodraethol yn neilltuo’r hawl i godi’n llawn ar rieni am y canlynol: 

 pob gweithgaredd a drefnwyd y tu allan i oriau ysgol  

• difrod i lyfrau, adnoddau neu eiddo arall sy’n perthyn i’r ysgol, yn deillio o gam 

ymddygiad disgybl  

• deunydd ysgol mae disgybl yn eu colli, e.e. llyfr darllen sy’n llunio rhan o raglen 

ddarllen yr ysgol.  

Mae’r corff llywodraethol yn neilltuo’r hawl i godi’n rhannol am y canlynol:  

  

• gwersi offerynnol  

• difrod i ffenestri, drysau a gosodiadau’r ysgol a achoswyd gan gam ymddygiad 

disgybl neu ddisgyblion.  

• Mae’r egwyddor na ddylai unrhyw blentyn gael ei atal rhag cymryd rhan mewn 

unrhyw weithgaredd o ganlyniad i anallu neu amharodrwydd rhiant i gyfrannu tuag 

at y costau, yn cael ei gefnogi gan y llywodraethwyr. Maent hefyd yn cydnabod y 

bydd yn rhaid talu am y gweithgareddau hyn o du allan i gyllideb flynyddol yr 

ysgol.  

  

Mae’r corff llywodraethol yn neilltuo’r hawl i ofyn am gyfraniadau gwirfoddol tuag at 

gost y gweithgareddau uchod a rhai tebyg megis teithiau addysgol a chludiant i 

wersi nofio. Rhaid i gyfraniadau fod yn gwbl wirfoddol. Os na ellir cynnal 

gweithgaredd heb gyfraniad gwirfoddol, yna eglurir hyn wrth rieni. Mae’r pennaeth 

a’r corff llywodraethol yn neilltuo’r hawl i ganslo gweithgaredd a drefnwyd os yw’n 

ymddangos y byddai cyfraniadau isel yn golygu colled sylweddol.  

  

CYFLEUSTERAU  

Mae 2 set o doiledau yn yr ysgol ar gyfer y disgyblion. Mae gan y disgyblion fynediad 

atynt trwy gydol y dydd.Er bod toiledau’r ysgol yn hen, maent mewn cyflwr da ac 

maent wedi cael ei paentio yn 2011. Mae hylif sebon ynddynt a thywelion llaw.   
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Mae 2 set o doiledau wedi eu lleoli oddi ar y cyntedd cotiau:  

*Toiledau i’r bechgyn sef x 1 wrinal ac x 4 ciwbicl a 6 sinc)  *Toiledau 

i’r genethod x6 ciwbicl a 8 sinc.   

  

Mae yna 2 toiled ar gyfer y staff. Glanhwr yr ysgol sy’n gyfrifol am ofalu am y toiledau. 

Caiff y toiledau eu glanhau yn ddyddiol a’u hadnewyddu gyda chyflenwad o bapur 

toiled sebon a thywelion sychu.  

  

 ARIAN YN YR YSGOL/PARENTPAY  

Erbyn hyn, nid yw’r ysgol yn derbyn arian parod i dalu am weithgareddau o fewn yr 

ysgol. Mae angen talu trwy ParentPay am bob dim sydd yn ymwneud a taliadau 

bellach. Mae’r ysgrifenyddes yn delio hefo’r system taliadau hyn ac mi fydd hi’n 

anfon manylion allan i bob rhiant ar ddechrau’r blwyddyn academaidd. Mae’r 

gwybodaeth hyn yn cynnwys eich manylion a’c cyfrinair. Mae hi hefyd ar gael i 

ddatrys unrhyw broblemau sydd yn gallu codi. 

 

CINIO YSGOL   

Bydd disgwyl i bob riant defnyddio Parent Pay ar lein i dalu am brydau bwyd. Mae croeso 

i unrhyw riant gysylltu a’r ysgol os ydych angen mwy o wybodaeth yn hyn o beth. 

Gofynnir i rieni hefyd hysbysu’r ysgol a yw eu plentyn yn llysieuwr neu gydag alergedd 

bwyd.  

  

CINIO YSGOL AM DDIM   

Gofynnir i’r ysgol gysylltu â’r ysgol neu Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am y ffurflen 

hawlio briodol. Pe bai angen adnewyddu hawliad, bydd rhieni’n cael ffurflen a gofynnir 

iddynt ei llenwi’n brydlon er mwyn osgoi cronni dyled.  
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GWISG YSGOL   

Mae gan yr ysgol 

wisg ysgol sef crys 

chwys glas gyda 

bathodyn ysgol. 

Gellir eu prynu 

gwmni SIONAL ar lein 

neu yn y pentref.   

  

Hefyd mae crys polo 

glas golau a throwsus 

/trowsus 

loncian/sgert 

glas/du.  

  

Disgwylir i ddisgyblion wisgo esgidiau addas. 

Os bydd esgidiau ymarfer yn cael eu gwisgo, ni 

ddylai fod ganddynt wadnau du oherwydd eu 

bod yn marcio’r llawr. Gofynnir i rieni sicrhau 

bod enwau eu plant ar eu dillad.   

  

Gemwaith – Oherwydd diogelwch, ni chaniateir 

i blant wisgo gemwaith, oni bai fod ganddynt 

dyllau yn eu clustiau ac mewn achosion o’r 

fath dylai’r rhain fod yn stydiau neu ‘sleepers’.  

  

GWERSI ADDYSG GORFFOROL  

Yn ystod gwersi addysg gorfforol disgwylir i 

ddisgyblion wisgo dillad addas ar gyfer  

gweithgaredd corfforol, e.e. legins / trowsus loncian / siorts a chrys t / fest / leotard.  

Bydd plant yn droednoeth ar gyfer gwersi addysg gorfforol dan do neu fe allant wisgo 

plimsols ysgafn.   

  

Caniateir trenyrs ar gyfer gwersi awyr agored. Oherwydd rhesymau diogelwch, rhaid i 

ddisgyblion dynnu oriawr a chlustdlysau (a ddylai, fodd bynnag fod yn stydiau neu 

sleepers).  

  

NOFIO  

Mae pob disgybl yn cael pymtheg gwers y flwyddyn ym Mhwll Nofio Bangor. Mae’r 

gwersi am ddim. Fodd bynnag, mae cost am logi’r bws. Os na fydd plentyn yn gallu 

cymryd rhan mewn gwers AG (h.y. am reswm meddygol yn unig), gofynnir i rieni 

anfon nodyn.   
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RHIENI A’R YSGOL   

Mae gan yr ysgol ethos cryf o gydweithio 

a chyd-barch. Mae parch yn un o'n 

gwerthoedd allweddol o fewn yr ysgol. Ni 

allwn weithio'n effeithiol heb gefnogaeth 

rhieni o ran gwaith, hybu ymddygiad da 

a gweithgareddau allgyrsiol. Mae ein 

staff hefyd yn gweithio'n ddiflino i geisio 

sicrhau'r canlyniadau gorau ar gyfer eich 

plentyn, ac mae'n bwysig ein bod i gyd 

yn gweithio gyda'i gilydd i gyflawni'r nod 

hwn.  

  
Trwy gyfarfodydd ffurfiol ac anffurfiol, 

hysbysir rhieni ac ymgynghorir â hwy 

ynghylch cynnydd eu plentyn, a byddant 

yn cael eu hysbysu o unrhyw 

weithgareddau trwy gylchlythyr yr ysgol. 

Bydd cyfarfodydd hefyd yn cael eu 

trefnu gyda rhieni er mwyn eu galluogi i 

drafod gwaith eu plant. Gwerthfawrogir y 

bydd rhieni efallai’n dymuno trafod 

agweddau ar ddatblygiad eu plentyn, a 

gellir trefnu hyn trwy wneud trefniadau 

ymlaen llaw gyda’r athro dosbarth.  

  

Bydd rhieni’n cael eu gwahodd i sawl gweithgaredd yn ystod y flwyddyn, e.e.  

gwasanaeth diolchgarwch, cyngherddau neu wasanaethau Nadolig, cyngerdd dydd 

Gŵyl Dewi a diwrnod mabolgampau.   

  

Amser mynd adref, pan fo rhieni’n dod gyda’u cerbydau i nôl eu plant, mae llawer o 

drafnidiaeth ac er mwyn sicrhau diogelwch, gofynnir i rieni gadw croesfan yr ysgol yn 

glir o drafnidiaeth. Mae parcio ar gael i rieni ym maes parcio’r Heath.   

  

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL.  

Credwn yn gryf bod safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter yn 

gallu bod yn arfau arbennig o dda mewn ysgolion. Gallent gael eu defnyddio i 

hysbysu rhieni am y newyddion diweddaraf sydd ar gael am yr hyn sy'n mynd 

ymlaen yn yr ysgol. Ar hyn o bryd rydym yn defnyddio ein tudalen Gweplyfr sef 

‘Friends of Ysgol Pant y Rhedyn’ a’r cyfrif Trydar @ PYR2115 i wneud hyn. Atgoffir rhieni 

na fydd defnydd amhriodol o gyfryngau cymdeithasol yn cael ei oddef yn yr ysgol 

ac mae’r ysgol wedi datblygu polisi cyfryngau cymdeithasol er mwyn rheoli agwedd 

hon o fewn yr ysgol.  

  

Mae'r Ysgol yn ystyried yr enghreifftiau canlynol o fod yn esiamplau o ddefnydd 

amhriodol o safleoedd cymdeithasol.  
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• Gwneud honiadau am staff neu ddisgyblion yn yr Ysgol / seiber-fwlio;  

• Gwneud cwynion am yr Ysgol / staff yn yr Ysgol;  

• Gwneud datganiadau difenwol am yr Ysgol neu staff yn yr Ysgol;  

• Postio sylwadau negyddol / sarhaus am ddisgyblion penodol / staff yr Ysgol;  

• Postio sylwadau hiliol;  

• Postio sylwadau sy'n bygwth trais.  

  

Os oes yna sylwadau fel hyn yn ymddangos ar unrhyw un o'n safleoedd 

cymdeithasol, yna bydd yr ysgol yn gweithredu yn unol â'n polisi.  

  

CYMDEITHAS RHIENI  

Mae gan yr ysgol gymdeithas rhieni gweithgar sy’n trefnu gweithgareddau codi arian 

yn ystod y flwyddyn. Mae’r gymdeithas yn trefnu ffair haf a gaeaf a noson sinema 

dymhorol. Trefnir gweithgareddau eraill fel disgo ysgol. Mae’r ysgol a disgyblion wedi 

elwa’n fawr o’r gweithgareddau hyn ac mae croeso i aelodau newydd bob amser. 

Prynodd CRhA ganolfan weithgaredd awyr agored i ddisgyblion yr ysgol yn 

ddiweddar.  

  

TEITHIO I AC O’R YSGOL    

Fel rhan o ffordd iach o fyw, rydym yn annog disgyblion a 

rhieni i gerdded i ac o’r ysgol os yw’n bosibl. Mae gan yr 

ysgol swyddog croesfan ar gyfer y bore a’r pnawn. Mae 

gan groesffordd y pentref system croesi wedi’i 

awtomeiddio a byddem yn annog eich plentyn i’w 

ddefnyddio.   

  

Mae gan yr ysgol bolisi beicio i’r ysgol. Rydym hefyd yn 

ysgol Bike IT. Mae pob disgybl yn cael ei annog i feicio i’r ysgol.  

  

Mae gan yr ysgol gysgodfan beic ble gall plant gadw eu beic yn ystod gwersi ac 

rydym yn cymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau beic yn ystod y flwyddyn 

ysgol.  

  

Mae telerau ac amodau beicio i’r ysgol wedi’u hesbonio yn ein ‘Cytundeb Beicio i’r 

Ysgol.’ Cynigir gwersi hyfedredd beic i ddisgyblion Bl 5/6 yn ystod y flwyddyn 

academaidd.  

  

LLUNIAU A TRYDAR  

Fel mae’r prosbectws hwn yn ei ddangos, rydym yn 

tynnu llawer o luniau o weithgareddau plant, yn yr 

ysgol a thu allan i’r ysgol. Efallai y byddant yn 

ymddangos yn ein cylchlythyr,ar y rhyngrwyd neu hyd 

yn oed ar ein wefan Trydar sef @PYR2115. Efallai yn 

ystod y flwyddyn bydd llun eich plentyn yn cael ei 

dynnu ar gyfer y papur newydd lleol. Hysbyswch yr 
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ysgol os bydd hyn yn achosi problem fel na fydd eich plentyn yn cael ei gynnwys 

mewn lluniau dilynol.  

  

GWEFAN YR YSGOL  

Mae mwy o wybodaeth am yr ysgol ar gael ar ein gwefan sef:  

www.pantyrhedyn.conwy.sch.uk  

  

  
  

  

ABSENOLDEB PLANT O’R YSGOL   

Mae’r Adran Dros Addysg a’r Swyddfa Gymreig 

yn gofyn i absenoldeb o’r ysgol gael ei 

awdurdodi gan riant. Felly mae’n bwysig pan fo 

eich plentyn yn absennol am gyfnod am 

resymau dilys (e.e. salwch, 

meddygol/deintydd, gwyliau teuluol) bod yr 

athro dosbarth yn cael llythyr gan y rhieni yn 

rhoi rheswm dros absenoldeb y plentyn. Os na 

cheir llythyr, yna rhaid cofnodi’r absenoldeb fel 

un heb awdurdod a’i ystyried fel triwantiaeth. 

Os yw’r plentyn yn debyg o fod yn absennol 

am fwy nag wythnos oherwydd salwch, dylai’r 

rhieni hysbysu’r ysgol yn ystod yr wythnos 

gyntaf os yw’n bosibl.  

  

Erbyn hyn, mae’r ysgol hefyd wedi sefydlu 

system School Comms fel modd i rieni gysylltu 

a’r ysgol pan fydd yna absenoldeb plentyn. 

http://www.pantyrhedyn.conwy.sch.uk/
http://www.pantyrhedyn.conwy.sch.uk/
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Mae modd i rieni yrru neges testun i’r ysgol er mwyn rhoi eglurhad.Gellir anfon neges 

testun i’r rhif canlynol:- 01248800070.  

  

Yn ogystal, mae gan yr ysgol ebost benodol ar gyfer adrodd absenoldeb sef 

absence@pantyrhedyn.conwy.sch.uk  

  

D.S.* Gwyliau teuluol – Mae disgwyl i ysgolion nawr gofnodi absenoldeb sy’n fwy na 

10 diwrnod ysgol mewn blwyddyn academaidd fel triwantiaeth.  

  

FFONAU SYMUDOL   

Ni chaniateir i ddisgyblion ddod â ffôn symudol i’r ysgol, heblaw mewn 

amgylchiadau eithriadol. Rhaid i rieni gysylltu â’r ysgol yn gyntaf i drafod yr 

amgylchiadau gyda’r pennaeth.  

  

LLAU PEN   

Gan fod plant yn gweithio yn ymyl ei gilydd yn yr ysgol, mae’n bosibl i lau symud o 

un i’r llall. Ers rhai blynyddoedd bellach nid yw ysgolion wedi bod yn cael 

ymweliadau gan ymwelwyr iechyd i chwilio am lau. Cyfrifoldeb y rhieni yw hyn 

bellach.  

  

CLWB BRECWAST     

Cynhelir clwb brecwast dyddiol yn y neuadd rhwng 7:50 a 8:50 a.m. Mae disgyblion yn 

cael eu goruchwylio gan staff yr ysgol. Gellir cael ffurflenni cais gan yr ysgrifenyddes.  

  

CLWB AR ÔL YSGOL  

Mae Meithrinfa Ty Bryn yn rhedeg clwb ar ôl ysgol ar dir yr ysgol. Mae’r clwb yn 

defnyddio Ffreutur yr ysgol i’r diben hyn. ‘Rydym fel ysgol yn hyrwyddo’r clwb ond nid 

ydym yn rhan o’r busnes. Felly os ydych am i’ch plentyn fynychu’r clwb gofynnaf yn 

garedig i chi gysylltu a’r Feithrinfa ar 01248 681918.  
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CWYNION   

Mae’r Awdurdod Addysg Lleol, yn unol ag anghenion yr Ysgrifennydd Gwladol, o dan 

Adran 23 Deddf Diwygio Addysg 1988, wedi sefydlu trefn i ystyried cwynion ynghylch 

y modd mae corff llywodraethol yr ysgol a’r Awdurdod Addysg yn gweithredu mewn 

perthynas â chwricwlwm yr ysgol a materion cysylltiedig eraill.  Amlinellwyd y drefn 

mewn dogfen Gymraeg a Saesneg, sydd ar gael yn yr ysgol.   

  

Mae copi am ddim ar gael i unrhyw riant sy’n dymuno gwneud cwyn o dan y 

trefniadau hyn a gall yr Awdurdod, pe bai angen, ddarparu copi mewn iaith heblaw’r 

Gymraeg neu’r Saesneg.   

  

Isod mae yna crynodeb o’r polisi. Gobeithiwn yn fawr ein bod ni’n gallu ymdrin a unrhyw 

gofidion neu consyrn sydd gennych mewn ffurf anffurfiol ac fel arfer nid yw cwynion yn 

mynd heibio Cam A o’r drefn. 
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TREFNIADAU ARGYFWNG A DIOGELWCH  

Mae gan yr ysgol bolisi gynhwysfawr ar gyfer Iechyd a Diogelwch. Mae systemau’r 

ysgol yn cael eu hadolygu yn flynyddol. Mae gan yr ysgol ddogfen diogelwch 

cynhwysfawr pe dymunwch ei weld.   

  

  Mewn argyfwng, efallai y bydd rhaid i’r pennaeth gau yr ysgol er mwyn sicrhau 

lles a diogelwch y disgyblion.   

  Ni ryddheir unrhyw ddisgybl oni bai fod lle diogel iddo ef/hi fynd. Os byddwn 

yn ymwybodol o’r angen i gau’r ysgol yn fuan yn y bore, gwneir cyhoeddiadau 

ar wefan yr ysgol,Gweplyfr ac ar radio lleol.  

  Rydym yn cynnal ymarferion tân rheolaidd.   

  Os bydd plentyn angen triniaeth gan barafeddyg yna byddwn bob amser yn 

ceisio cysylltu â rhieni cyn gynted a phosib.   

  Pe bai plentyn angen triniaeth ysbyty yna byddai aelod o staff yn mynd gyda 

hwy os na fydd y rhieni wedi cyrraedd yr ysgol.   

  Cynhelir asesiadau risg yn yr ysgol a chyn tripiau ysgol er mwyn lleihau’r risg o 

ddamweiniau yn digwydd.  

  Mae’r ysgol yn cael ei hamddiffyn gan larwm ac mae camerâu cylch cyfyng 

wedi’u gosod o amgylch yr ysgol ac mae clo cod ar y drysau allanol.   

  Defnyddir intercom i gael mynediad i brif fynedfa’r ysgol er mwyn gweld 

ymwelydd cyn iddo ddod I mewn i’r ysgol.   

  Ni chaniateir ysmygu ar dir yr ysgol. Mae’r ysgol yn gweithredu polisi di-fwg ar 

dir yr ysgol. Mae hyn yn seiliedig ar bolisi Adran Addysg y Cyngor.  

  Ni chaniateir cwn ar dir yr ysgol.  

  Mae gan yr ysgol dogfen amddiffyn plant cynhwysfawr sydd ar gael i rieni bori 

drwyddo os y dymunir.  

  Rhaid i bob ymwelydd arwyddo i mewn cyn iddynt ddod i brif adeilad yr ysgol.  
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POLISI AMDDIFFYN PLANT  

Mae’r ddogfen ‘All Wales Child Protection Procedures 2008’, y ddogfen ‘Cadw  

Addysgwyr yn Ddiogel- cyfarwyddid 158/2015’ a chanllawiau bellach gan 

Llywodraeth Cymru ac Awdurdod Addysg Conwy yn ei gwneud yn glir fod gan 

ysgolion a cholegau ran bwysig i’w chwarae mewn amddiffyn plant rhag 

camdriniaeth, radicaleiddio neu unrhyw agwedd o amddiffyn plant. Mae’n rhaid i’r 

ysgol adrodd ar unrhyw achosion sydd yn cysylltiedig ar agweddau a nodi uchod. 

Cadarnheir hyn gan bolisi Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, sy’n nodi’r drefn 

angenrheidiol i’r staff ei ddilyn.   

  

Felly mae gan Ysgol Pant y Rhedyn ddyletswydd i gyfeirio unrhyw bryderon ynghylch 

lles disgyblion at yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol a Swyddog Meddygol yr 

Ysgol am gyngor pellach.  

  

Matthew Jones fel y pennaeth yw cydlynydd amddiffyn plant yr ysgol. Mrs Sioned 

Ryder yw ail gydlynydd amddiffyn plant yr ysgol.   

  

Mrs June Hughes yw y Llywodraethwr sydd a gofal am Amddiffyn Plant. Mae 

pob aelod o staff a’r Llywodraethwr penodedig yn derbyn hyfforddiant 

Amddiffyn Plant yn gyson.   

  

PLANT MEWN GOFAL  

Mae plant a phobl ifanc yn cael eu hystyried fel ‘Plentyn mewn Gofal’  un ai os ydynt 

wedi cael eu rhoi mewn gofal gan yr awdurdod lleol, neu maent yn aros mewn 

cartref sydd wedi’i gymeradwyo gan yr awdurdod lleol ond sydd yn drefniant gofal 

gwirfoddol). Mae'r rhan fwyaf o Blant sydd mewn gofal yn byw gyda rhieni maeth, 

ond gall nifer llai o blant  bod mewn unedau "preswyl”, gallent fod yn aros gyda 

pherthynas neu hyd yn oed yn cael eu gosod yn y cartref gyda'u rhieni biolegol.  

  

Yn achos lle mae plentyn gyda’r anghenion yma yn mynychu'r ysgol, byddem yn 

sicrhau bod:  

  

• Y plentyn yn cael cymryd rhan mor llawn â phosibl yn holl weithgareddau'r 

ysgol.  

• Gofalwyr a gweithwyr cymdeithasol y disgyblion hyn yn cael eu hysbysu'n 

llawn am gynnydd y plentyn a’u chyrhaeddiad  

• Y plentyn yn cymryd rhan ym mhob agwedd o’u haddysg.  

  

Cyfrifoldeb am gydlynu Plant Mewn Gofal: Matthew Jones  

Cydlynydd Plant Mewn Gofal yw Matthew Jones  

Llywodraethwr a enwir ar gyfer plant sy'n derbyn gofal-Mrs June Hughes  

  

TREFNIADAU YMWELD   

Pe baech yn penderfynu anfon eich plentyn i’n hysgol, edrychwn ymlaen at 

berthynas agored, hapus a phwrpasol dros y blynyddoedd i ddod: beth bynnag a 
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benderfynwch, diolch yn fawr am ddangos diddordeb yn ein hysgol. Cysylltwch â 

phennaeth yr ysgol pe bai arnoch angen mwy o wybodaeth.   

  

‘Presenoldeb rhieni mewn cyfarfodydd ysgol a nosweithiau rhieni – cymorth 

ychwanegol.Cysylltwch a Matthew Jones (pennaeth) yr ysgol er mwyn trefnu 

cymorth os oes gan riant neu ofalwr anghenion ychwanegol yn ymwneud ag 

anabledd a/neu iaith, mater diwylliannol y bydd arnynt angen cymorth mewn 

digwyddiad arbennig.’  

  

 

TRWY YMDRECH,BYDDAF YN LLWYDDO!  
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CANLYNIADAU/RESULTS 

 

Presenoldeb/Attendance  

 
The schools attendance percentage for 2018 was 95.5% 

Cyfradd presenoldeb ar gyfer 2018 oedd 95.5%. 

 

Canlyniadau/Results 
Nid yw Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi na chymharu data ysgolion 

bellach felly data lleol yr ysgol sydd yma. 

Welsh Government do not publish or compare school results now and 

therefore our own school data is presented below. 
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Mathemateg/Mathematics 

Lefel 4/Level 4 87.1% 

Lefel 5/Level 5 45.2% 

Gwyddoniaeth/Science 

Lefel 4/Level 4 87.1% 

Lefel 5/Level 5 51.6% 

Saesneg/English 

Lefel 4/Level 4 93.5% 

Lefel 5/Level 5 54.8% 

Cymraeg Ail iaith/Welsh 2nd Language 

Lefel 4/Level 4 80% 

Lefel 5/Level 5 53.3% 

Dangosydd Pynciau Craidd/Core 

Subject Indicator 

87.1% 

 

 

 

 

 
 


