
 
 

  
 
 

 

 

 
 
Croeso i’ch ysgol newydd….     

                                                
 Mae pob plentyn yn wahanol 

 
 

 Maent yn edrych yn wahanol 
 
 

 Datblygu ar amseroedd gwahanol, ac ar raddfa wahanol 
 
 

 Dysgu ar amseroedd gwahanol ac mewn amrywiol ffyrdd 

 
 

 Er mwyn y plentyn, peidiwch a’i gymharu a phant eraill 
 
 

 Rydan ni wrth ein bodd yn cael eich croesawu fel teulu 
 
 

 Gobeithio y byddwch yn hapus yn Ysgol Waunfawr 
 
 
 

Croeso – Welcome. 



 
 

  
 
 

 

 
                                                   
 
 
 
Annwyl Riant, 
 
 
                      Bwriad y llyfryn hwn yw cyflwyno braslun o’r ysgol fel ag y mae 
heddiw.Ymdrechwn ein gorau glas i gyflwyno addysg gyflawn i’ch plentyn, drwy 
gyflwyno’r sgiliau sylfaenol yn ogystal a chwricwlwm eang, a thrwy hyn feithrin 
hapusrwydd a chyfeillgarwch rhwng ffrindiau a’r athrawon, gan greu cymuned 
warchodol ddibynadwy y gellir ymfalchio ynddi. 
 
                  Mae llwyddiant ysgol yn ffynnu ar ddealltwriaeth a chydweithrediad 
rhwng yr athrawon a’r rhieni, rhwng yr ysgol a’r cartref. Yr un yw nod y naill 
a’r llall sef ceisio sicrhau fod pob plentyn yn datblygu i’w lawn botensial yn 
addysgol , yn emosiynol ac yn gymdeithasol.Gobeithiaf y gallwn weithio gyda’n 
gilydd tuag at hyn er mwyn sicrhau profiadau gwerthfawr i’ch plentyn yn ystod 
rhai o flynyddoedd pwysicaf ei fywyd. 
 
Edrychaf ymlaen i gyd-weithio gyda chwi. 
 
 
Yn gywir, 
 
 
Gwenan Williams 
Pennaeth                                 

 



 
 

  
 
 

 
 

YSGOL GYNRADD WAUNFAWR 
FFÔN                                                          (01286 650451) 
e-bost                                               GwenanWilliams2@gwynedd.gov.uk 
 
PRIFATHRAWES                                              Mrs   Gwenan Williams 
 
CADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR              Mr     Alun Ellis     
    
DISGRIFIAD O’R YSGOL 
Ysgol Gynradd Sirol (Cyfnod Sylfaen/ Iau ) yw’r ysgol hon mae’n ddyddiol, 
ddwyieithog, gyd-addysgol. 
 
ORIAU DYSGU   
Meithrin                 9.00 - 11.00                  10.00           yr wythnos 
Cyfnod Sylfaen      9.00 -  3.00                   25.00           yr wythnos 
Iau                          9.00 -  3.30                   27.50           yr wythnos   
 
SESIWN BORE 
 
Meithrin                                                        9.00  - 11.00 
Cyfnod Sylfaen/Cynradd                             9.00  - 12.00 
 
 
SESIWN Y PRYNHAWN 
Cyfnod Sylfaen                                              1.00 -  3.00    
Iau                                                                  1.00 -  3.30 
 
POLISI DERBYN 
Yn llawn amser ym mis Medi yn dilyn eu penblwydd yn 4 oed. 
Yn rhan amser (bore yn unig cyfnod o ddwy awr) y mis Medi yn 
dilyn eu penblwydd yn 3 oed. 
 
DISGYBLION ANABL. 
Nod Ysgol Waunfawr yw rhoi addysg gyflawn i blant sydd ag anghenion 
addysgol arbennig ble mae hynny’n bosibl, a bod y disgyblion yn intigreiddio 
gyda phlant y brif lif. 
Os oes unrhyw anabledd corfforol, yna fe wneir pob ymdrech posibl i osod 
rampiau, canllawiau fel bo’r galw. 
Mae un toiled wedi ei neilltuo ar gyfer disgyblion anabl. 

Salm y Plant 



 
 

  
 
 

Os trig plentyn lle bo beirniadaeth - dysg 
gondemnio. 

 
Os trig plentyn lle bo gelyniaeth - dysg 

ymladd. 
 

Os trig plentyn lle bo gwatwar - dysg 
swildod. 

 
Os trig plentyn lle bo cywilydd - dysg 

euogrwydd. 
 

Os trig plentyn lle bo goddefgarwch - dysg 
amynedd. 

 
Os trig plentyn lle bo cadernid - dysg 

hyder. 
 

Os trig plentyn lle bo clod - dysg 
werthfawrogi. 

 
Os trig plentyn lle bo tegwch - dysg 

gyfiawnder. 
 

Os trig plentyn lle bo diogelwch - dysg 
ffydd. 

 
Os trig plentyn lle bo cymeradwyaeth - dysg 

hunan-hoffter. 
 

Os trig plentyn lle bo derbyniad a 
chyfeillgarwch dysg ganfod cariad yn y byd. 



 
 

  
 
 

Mae'r ysgol yn bodoli i ddathlu cyflawniadau plant ac i’w 
datblygu fel unigolion sydd yn gwerthfawrogi eu hamgylchfyd yn ei 
gyfanrwydd. Rhoddir pwys ar ddatblygu gwerthoedd moesol a 
dyngarol, gan feithrin hunan-barch a goddefgarwch tuag at eraill. 
Ymdrechir i sicrhau bod pob disgybl yn teimlo’n hapus a diogel o 
fewn cymdeithas ddisgybledig sy’n rhoi bri yn ei bywyd a’i 
gwaith. 

Rhoddir pwyslais ar gynnal a chodi safonau cyflawniad disgyblion 
ym mhob maes cwricwlaidd, er mwyn rhoi’r cyfle i bob disgybl 
gyrraedd ei lawn botensial, ond rhaid cofio bod cyfrifoldeb gan 
yr ysgol am fwy nag addysgu’r plant a dylid meddwl amdanynt yn eu 
cyfanrwydd, fel bodau unigryw a chanddynt eu hanghenion arbennig 
eu hunain. Mae angen felly datblygu gwerthfawrogiad o'r moesol, y 
moesgar, y corfforol a’r diwylliannol ac o etifeddiaeth, o 
draddodiadau ac o iaith y genedl Gymreig a'i lle yn, a'i 
pherthynas gyda gweddill y byd. 

Er mwyn cyflawni hyn rhaid sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfle 
cyfartal ar draws y cwricwlwm. Cyflwynir cwricwlwm eang, cytbwys 
a chyfoethog i’r plant, gan gynnig iddynt brofiadau real a 
chyfoethog. Defnyddir dulliau dysgu ac addysgu ac adnoddau o’r 
ansawdd uchaf, fydd yn cynorthwyo disgyblion i ddatblygu 
meddyliau ymchwilgar a bywiog, y gallu i gwestiynu a thrafod yn 
rhesymegol, i ddatrys problemau real ac i weithio'n annibynnol. 
Ymdrechir i wneud hyn o fewn cynefin ac awyrgylch agored, 
croesawgar, chwaethus, hapus, teuluol a chartrefol. 

Golyga hyn fod y plant yn cael eu hysbrydoli ac er mwyn iddynt 
gyrraedd a chyflawni eu llawn potensial rhaid addysgu plentyn i 
addysgu ei hun drwy roi rhan weithredol iddi/o yn y broses honno. 
Rhaid pwysleisio'r pwysigrwydd o roi clust a sylw teilwng i bawb, 
gan bawb, a hefyd i blant gael cyfle i ymateb yn synhwyrol a 
gydag ymresymiad personol i amrywiol gynulleidfaoedd. 

Mae'n hanfodol bwysig parchu plant, eu syniadau a'u cynnyrch, 
drwy rannu eu llwyddiannau ag eraill, a datblygu hunan barch a 
hyder drwy osod esiampl o'r safon uchaf bosibl. 

Er mwyn cyflawni'r hyn oll mae'n rhaid cynllunio'n drwyadl 
polisïau, cynlluniau a dulliau dysgu ysgol gyfan a dosbarthiadau 
unigol, wedi ymgynghoriad rhwng a gyda'r athrawon, y 
llywodraethwyr a'r A.A.Ll. 

 

 

 
 



 
 

  
 
 

Y Corff Llywodraethol /The Governing Body 
 
Mae’r Llywodraethwyr yn gweithredu’n debyg iawn i fwrdd Cyfarwyddwyr ysgol. 
Nhw sy’n gwneud penderfyniadau ar sut y rhedir yr ysgol. Byddant yn cyfarfod o 
leiaf unwaith y tymor, gan gyflwyno Adroddiad Blynyddol i’r rhieni mewn cyfarfod 
arbennig yn yr ysgol yn ystod Tymor yr Hydref. 
 
 
Cadeirydd y Llywodraethwyr  :         Mr Alun Ellis      650048 
 
 
Is- Gadeirydd                            :         Mr  Llion Iwan 650519  
 
Clerc y Llywodraethwyr           :         Mrs Eryl Williams   675076 
 
Rhieni Llywodraethwyr            :         Mrs Sian Gareth   650024 
                                                              Mrs Jana Jones    650361   
                                                              Mr Alun Ellis 650048 
                                                              Mr Rhodri Sion 650870 
                                                              Mr Iwan Davies 650582 
 
Cynrychioli yr Awdurdod          :        Mr Dylan Rhys Jones   650423 
 
Cynrychioli Cyngor Tref           :         Cyng. Eurig Wyn    650512 
 
Cyfetholedig                               :       Mr Erddin Llwyd 65085 
                                                             Mr Llion Iwan 650519 
                                                             Mr Huw Ynyr   07884440752 
 
Cynrychioli Cyngor y Gymuned :       Mrs Cadi Jones 650587 
 
Pennaeth                                     :       Mrs Gwenan Williams 
 
Cynrychioli yr athrawon            :        Mrs Sioned Parry 
 
Cynrychioli y Staff ategol          :        Mrs Nia Griffiths 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 

 
Prifathrawes:          Mrs Gwenan Williams     B. Add              
Athrawon   :            Mr Huw Llewelyn Jones  B.A             Bl 6 
                                Mrs Gwenda Griffith      B.A             Bl 5/4 
                                Mrs Sian Williams          B.A             Bl 4/3 
                                Miss Sioned Hughes       B.Add         Bl 2 
                                Mrs Sioned Parry           B.Add         Bl 1 /Derbyn/Meithrin 
 
Cymhorthydd Anghenion Arbennig: Miss Elin Prysor Williams   
                                                       Mrs Jacqueline Owen 
                                                       Miss Anest Griffith 
                                                       Mr Iwan Daniels 
    
Cymhorthydd Dosbarth Llawn Amser: Mrs Anne Clarke 
                                                           Mrs Nia M Jones 
                                                           Mrs Nia Griffith   
                                                           Mrs Carol Jones 
 
Cymhorthyddion Sgiliau Sylfaenol:      Mrs Eryl Williams 
                                                           Mrs Mari Rowlands 
 
Cymhorthydd Clerigol :    Mrs Nia Griffith  
Ysgrifenyddes             :    Mrs Eryl Williams 

 
 

 
 

Clerc Cinio:  Mrs Jacqueline Owen 
Glanhawr: Mrs Sharon  Thomas                      Glanhawraig:  Mrs Andrea Lewis 
 
Cogyddes: Mrs Howela Ngaia 
Is-gogyddes:       Mrs SylviaThompson 
Helpwyr Gegin : Mrs Sharon Lewis 
Goruchwylwyr Canol Dydd:  Mrs Anne Clarke / Mrs Carol Jones/Mrs Nia M. 
Jones/Mrs Jacqueline Owen / Miss Anest Griffith/Mr Iwan Daniels 



 
 

  
 
 

                                          

 

 

Pwy ydi Pwy?     Who’s Who? 

                   Gwenan Williams 
       Pennaeth 

 Head 

Eryl Williams 
Ysgrifenyddes 

Secretary 

Sioned Parry 
Cyd‐gysylltydd CS ac AAA 
FP Coordinator and SENCO 
 

 
 
 
 
 
 

Sian Williams 
Athrawes CA2 
KS2 Teacher 

 
 
 
 
 
 
 

Gwenda Griffiths 
Athrawes CA2 
KS2 Teacher 

 

 
 
 
 
 
 

Sioned Hughes 
Athrawes CS Bl 1/2 
FP / Yr 1/ 2Teacher 

• Cyfnod Sylfaen Meithrin /
Blwyddyn Derbyn ac 1 

• Founda on Phase Nursery /
Recep on Class and Year 1. 

 
 
 
• Cyfnod Sylfaen Blwyddyn 1 a 

2  
• Founda on Phase  Year 1 

and 2 

 

 
Cymorthyddion   Classroom Assistants 

 

Anti Nia  Anti Ann Anti Carol 

Anti Nia  

• Profiad Gwaith /Work Experience 
• Cymhorthyddion o Goleg Menai / Assistants from the 
Technical College  



 
 

  
 
 

   
                               01286 650 451 
 

 

 
 

 NI CHANIATEIR I RIANT DDOD A’I FODUR AR FUARTH YR YSGOL. 
 
 MAE SYSTEM DDIOGELWCH YN YR YSGOL. NI FYDD MODD CAEL 

MYNEDIAD I ‘R YSGOL WEDI NAW O’R GLOCH. RHAID FYDD CANU’R 
GLOCH WRTH Y BRIF FYNEDFA. 

 
Cewch weld Mrs G Williams neu unrhyw un o’r athrawon ar unerhyw adeg ond 
cofiwch! mae ganddynt blant i’w dysgu ac efallai nad oes ganddynt amser ar bob 
achlysur i sgwrsio å chi. Ffoniwch yr ysgol flaen llaw i wneud apwyntiad os yn 
bosibl. 
 
 

 
COFIWCH ADAEL I’R YSGOL WYBOD 

 
Gallwch  

                        
 Ffonio 01286 650451 
 
 Anfon e-bost-GwenanWilliams2@gwynedd.gov.uk  

 
 Anfon nodyn 

   
  Galw i mewn i ddweud 

  
      Mae’n bwysig eich bod yn cysylltu å ni ar y diwrnod 

cyntaf o absenoldeb. 
 
 
 



 
 

  
 
 

 

Presenoldeb 
 Mae’r ysgol yn dechrau am 9:00 a.m. a rhoddir marc Hwyr ar y gofrestr 

os nad yw’r plentyn wedi cyrraedd ar gyfer cofrestru.  
 Mae’r cofrestr yn cau am 9.20 a.m. 
 Os yw plentyn yn cyrraedd ar ôl 9.20 a.m bydd rhaid mynd yn 

uniongyrchol i’r swyddfa i gofrestru. 
 Fe fydd yr ysgol yn cysylltu efo’r asiantaethau priodol os bydd plant yn 

hwyr i’r ysgol yn rheoliadd neu yn absennol heb awdurdod yr ysgol. 
 Targed Presenoldeb Disgyblion Ysgol Gynradd Waunfawr 2015 i 2016: 

Mae’r llywodraethwyr wedi gosod targed o 96% . 
 Os fydd presenoldeb o dan 90% fe fydd yr ysgol yn danfon llythyr i rieni 

am esboniad. 
 Os yw presenoldeb neu achosion rheolaidd pan mae’r plentyn yn hwyr yn 

dod i’r ysgol fe fydd yr Pennaeth yn cyfeirio i’r swyddog lles lleol. 
 Cedwir gofnod o ganrannau unigol pob disgybl a chyflwynir dystysgrif yn 

dymhorol i’r disgyblion am bresenoldeb 100%. 
 Gwobrwyir disgyblion presenoldeb llawn dros y flwyddyn addysgol gyda 

thocyn llyfr £5.00 yng nghyfarfod gwobrwyo mis Gorffennaf. 
 
Gwyliau Rhieni     ( o fewn y tymor ysgol ) 

 Mae polisi arbennig ar gael yn yr Ysgol. 
 Nid yw’r ysgol yn rhoddi caniatad am wyliau yn ystod y tymor os yw 

presenoldeb y disgybl o dan 90% neu yn ystod mis Mai pan mae’r profion 
Cenedlaethol. 

 Rhaid i rieni dderbyn caniatad yr ysgol cyn mynd â phlentyn ar wyliau yn 
ystod tymor ysgol. 

 Nid ydym yn caniatau gwyliau yn ystod mis Mai pan gynhelir y Profion 
Cenedlaethol. 

 Rhestr Gwyliau Ysgol Tymhorol yn amgaeadig yng nghefn y llyfryn. 
 
 
 

 
Presenoldeb  96%
Absenoldeb Awdurdodedig 

Absenoldeb Anawdurdodedig 0%
 



 
 

  
 
 

                                                                                                              
Amcanion Cyffredinol 
 

1) Meithrin agwedd gadarnhaol tuag at y ddwy iaith. 
2) Datblygu gallu ieithyddol yn ei holl agweddau yn y ddwy iaith. 
3) Meithrin diddordeb mewn ffurfiau 
4) Amrywiol o lenyddiaeth. 
5) Creu ymwybyddiaeth o werth yr etifeddiaeth Gymraeg. 

 
Amcanion Penodol  
Addysg Feithrin 
Prif amcan gweithgareddau’r dosbarth meithrin fydd rhoi sylfaen gadarn 
Gymraeg i bob plentyn. 
Gan mai yn y cyfnod cynnar hwn y mae plentyn mwyaf parod i amsugno iaith, y 
mae’n bwysig creu amrywiaeth o brofiadau symbylus iddynt. 
 
Y Cyfnod Sylfaen 
Adeiladu ar y sylfaeni a osodwyd i’r Gymraeg drwy addysg feithrin, er mwyn 
galluogi’r plentyn i gyrraedd y nod o ddwyieithrwydd llawn maes o law, 
cadarnhau a datblygu mamiaith y plentyn o ddysgwr Cymraeg ac ymestyn 
gafael y plant o gartref Cymraeg ar y Saesneg. 
 
Iau 
Cadarnhau a datblygu Cymraeg a Saesneg pob plentyn yn eu holl agweddau 
goddefol a gweithredol, er mwyn sicrhau ei fod yn gallu siarad darllen ac 
ysgrifennu’n rhwydd a hyderus yn y ddwy iaith pan fo’n trosglwyddo i ‘r 
Ysgolion Uwchradd. 
 
Hwyr Ddyfodiad 
I’r dysgwr a ddaw i’r Adran Iau y nod yw cyflwyno’r iaith newydd cyn gynted eu 
bod wedi ymgartrefu. Rhoddir pwyslais ar y wedd lafar yn gyntaf, a phan fo’i 
iaith wedi datblygu’n foddhaol cychwynnir ar y sgiliau ieithyddol eraill. Mae 
Uned Iaith Maesincla ar gael i hwyr ddyfodiad ble mae cyfleusterau ar gyfer 
cyflwyno cyrsiau dwys arbennigol i ddysgwyr. 
 
Siarter Iaith Gwynedd 
Yn 2011 lansiwyd Siarter Iaith Cymraeg Gwynedd.Nod syml y Siarter Iaith yw 
arwain at gynnydd yn nefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg.Rhoddir i bob 
plentyn sylfaen gadarn yn y Gymraeg er mwyn ei alluogi i gyrraedd y nod o 
ddwyieithrwydd llawn. 
 

Cyfrwng Iaith Ysgol Waunfawr 

 
 



 
 

  
 
 

Y cwricwlwm - Mae pob disgybl yn y Cyfnod Sylfaen yn cael profiad 
o’r meysydd dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Cymraeg hefyd yw’r 
prif gyfrwng addysgu yng Nghyfnod Allweddol 2. Caiff Saesneg ei 
gyflwyno yn ffurfiol fel pwnc yng Nghyfnod Allweddol 2 a chaiff ei 
addysgu drwy gyfrwng y Saesneg. Addysgir agweddau o rhai pynciau 
drwy gyfrwng y Saesneg. 

 

 

Iaith yr Ysgol - Cymraeg yw iaith yr ysgol o ddydd i ddydd. Cymraeg 
yw’r iaith a ddefnyddir i gyfathrebu â’r disgyblion ac yng 
ngweinyddiaeth yr ysgol. Mae’r ysgol yn cyfathrebu â’r rhieni yn y 
naill iaith a’r llall. 

 

 

Y canlyniadau - Fel rheol, disgwylir y bydd disgyblion, ni waeth 
beth yw iaith y cartref, yn gallu trosglwyddo’n hawdd i ddarpariaeth 
uwchradd cyfrwng Cymraeg ac y byddant wedi cyrraedd, yn erbyn 
diwedd Cyfnod Allweddol 2, yr un safon yn Saesneg â disgyblion 
mewn ysgolion sydd, yn bennaf, yn rhai cyfrwng Saesneg. 

 

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i Siarter Iaith Gwynedd.Dyfarnwyd y 
wobr Arian i’r Ysgol Haf 2015. 

 
 

 



 
 

  
 
 

 
 

Yn Statudol ni chaniateir mwy na 30 o blant mewn unrhyw ddosbarth yn y 
Cyfnod Sylfaen.Mae niferoedd blwyddyn Ysgol Waunfawr yn amrywio yn 
flynyddol golyga hyn na allwn gynnal dosbarth i bob blwyddyn ysgol. Byddwn 
weithiau yn cael blwyddyn 1 a 2 yn rhannu   3 /4 , 4 /5 neu 5 a 6. 
 

 

 
 

Dyma’r fframwaith ar gyfer dysgu plant 3- 7oed.Mae’r Cyfnod Sylfaen yn 
cynnwys 7 o feysydd dysgu sef: 
 Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth 

Ddiwylliannol. 
 Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu. 
 Datblygiad Mathemategol. 
 Dwyieithrwydd. 
 Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd. 
 Datblygiad Corfforol. 
 Datblygiad Creadigol. 
Gofynion Statudol Eraill: Addysg Grefyddol ac Addysg Rhyw 
 
Rhoddir pwyslais ar ddatblygu sgiliau plant ar draws y meysydd dysgu er 
mwyn sicrhau fod plant yn dysgu mewn modd addas ac integredig. Mae’r 
dysgu’n weithredol gyda phwyslais ar chwarae mewn amgylcheddau 
dysgu dan do ac yn yr awyr agored. Caiff plant eu cynorthwyo i dyfu’n 
feddylwyr ac yn ddysgwyr hyderus, cymwys ac annibynnol. 



 
 

  
 
 

                         
Cyflwynwyd Cwricwlwm diwygiedig yng Nghymru ym Medi 2008 i 
flynyddoedd 3,4, 5 ac i flwyddyn 6 ym Medi 2009. 

Pynciau’r Cwricwlwm : 
Y PYNCIAU CRAIDD                                                    Y PYNCIAU SYLFAEN  

 Cymraeg                                                             Hanes                                                                 
 Saesneg                                                              Daearyddiaeth 
 Mathemateg                                                       Addysg Gorfforol 
 Gwyddoniaeth                                                    Celf a Dylunio                                                  

                                                                                        Dylunio a Thechnoleg 
                                                                                        Cerdd  

                                                             Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu  
Gofynion  Statudol Eraill yw:                                                                          
Addysg Grefyddol 

Addysg Rhyw                                                                      
Addysg Bersonol a Chymdeithasol                                             

                                                                         
Nód y Cwricwlwm yw: 

 Canolbwyntio ar y dysgwr. 
 Sicrhau bod y weithred o ddatblygu sgiliau priodol yn cael eu plethu drwy’r 

holl gwricwlwm. 
 Canolbwyntio ar barhad a dilyniant addysg 3-19 oed. 
 Canolbwyntio ar ddatblygu meddwl a sgiliau. 
 Bod yn berthnasol i’r unfed ganrif ar hugain. 
 Cefnogi Polisi’r Llywodraeth gan gynnwys dwyieithrwydd, Y Cwricwlwm 

Cymreig/ Cymru, Ewrop a’r Byd, cyfle cyfartal, bwyd a ffitrwydd, addysg ar 
gyfer datblgiad cynaliadwy a dinasyddiweth fyd-eang, a’r byd gwaith ac 
entrepeneuriaeth.          

 Yn ystod Tymor y Gwanwyn 2014 buddsoddwyd mewn cynllun thematig 
draws ysgol sef Cynllun Cornerstones.Mae dwy thema ar gyfer pob tymor. 
Dyma fydd themau 2015-6. 
 

 Tymor yr Hydref Tymor y Gwanwyn Tymor yr Haf 
M a D Tywynnu a Phelydrau 

Pan af i gysgu 
Blasu 
Chwedlau’r DDraig 

Pethau Pitw Bychain 

BL 1 a 2 Albwm y Teulu 
Enfys Trydan 

Archfarchnad 
Archwiliwyr Cymuned 

Gwingo ac Ymlusgo 

Bl 3 a 4 Plant y Chwyldro 
Y Synhwyrau 

Ardal Drychineb
Gweledigaethau Newydd 

Y Trochiad Mawr 
Asiantaethau Teithio 

Bl 5 a 6  Rhyfel  
Drachtiau 

O am Fyd Rhyfeddol  
Y Chwedegau 

Crewr Bwystfilod 
Troi a Llifo 

Targedau er mwyn gwella Llythrennedd a Rhifedd 



 
 

  
 
 

 Sicrhau cyfleoedd i ddisgyblion ddefnyddio a datblygu eu sgiliau 
llythrennedd a Rhifedd ar draws y cwricwlwm.  

 Dilyn Strategaethau Llythrennedd a Rhifedd yr ysgol.  

 Datblygu Portffolio Llythrennedd a Rhifedd yn cynnwys samplau 
o waith ar lefelau gwahanol.  

 Hysbysu rhieni yn dymhorol o dargedau personol eu plant 
mewn llythrennedd a rhifedd.  

 Sicrhau fod y gwaith wedi ei baratoi yn wahaniaethol i ymestyn 
pob plentyn.  

 Targedu agweddau o lythrennedd a rhifedd fel meysydd ffocws 
yn flynyddol.  

 
 

 

 
Nod 

 Sicrhau cyfle cyfartal cwricwlaidd a 
chymdeithasol i blant a chanddynt anghenion dysgu ychwanegol cyn belled ag y 
bo hynny’n ymarferol bosibl. Dylid rhoi y cyfle i bob plentyn ddilyn y cwricwlwm 
cenedlaethol. 

        Dyma fy       

nhargedau       Iaith  
 Defnyddio  prif lythyren, atalnod 

llawn,  
             marc cwestiwn ac ebychnod. 
 

 Defnyddio atalnod o fewn 
rhestrau e.e. llyfr, pensil, papur 

 
 Defnyddio dyfynodau neu 

farciau siarad.  
 

 Defnyddio collnod   e.e. mae’r, 
mae o’n..,  mae hi’n... 

 
 Defnyddio ‘r negyddol. e.e. 

(Rydw i...) Dydw i ddim ...  
 

 Amrywio hyd brawddeg i greu 
effaith. 

 



 
 

  
 
 

 Mae’n gyfrifoldeb ar bob ysgol dan Ddeddf Addysg 1993 i ganfod disgyblion sydd 
ag anghenion dysgu ychwanegol a sicrhau cyfle cyfartal cwricwlaidd a 
chymdeithasol ar eu cyfer. 

Amcanion 
 adnabod yn gynnar y plentyn sydd ag anawsterau  
 sicrhau y bydd darpariaeth angenrheidiol ar gyfer y plentyn  
 ceisio sicrhau cefnogaeth a phartneriaeth weithio â rhieni  
 ceisio sicrhau cydweithrediad a chefnogaeth asiantaethau allanol  
 mewn eithriadau, rhoi sylw ac arweniad i blentyn sydd yn arbennig o alluog  

Canllawiau  
 Penodwyd Cyd- Gysylltydd Anghenion Addysgol Arbennig o blith y staff dysgu’r 

ysgol sef Mrs Sioned Parry. Darparwyd hyfforddiant iddi gan yr Awdurdod 
Addysg. 

 Penodwyd aelod o’r Corff Llywodraethu i oruchwylio Anghenion Dysgu 
Ychwanegol yr ysgol – Mrs Cadi Jones. 

 Lluniwyd Polisi a Chynllun Gweithredu, Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol 
gan y Cyd – lynydd a’r Pennaeth. Mae copi o’r ddogfen ar gael yn yr Ysgol ac fe’i 
hadolygir yn flynyddol yn y cyfarfod cyntaf o’r Llywodraethwyr ym mis Medi. 

 Y mae’r llywodraethwyr gyda cyfrifoldeb am oruchwylio Anghenion Addysg 
Arbennig yn yr ysgol.  
Mae cydweithio agos rhwng y Cyd-lynnydd ADY a’r athrawon dosbarth. 
Mae’r Cyd-lynnydd yn dilyn y drefn statudol wrth gyfeirio plentyn. 
Mae cysylltiad agos rhwng yr ysgol a’r Gwasanaeth ADY yn yr Awdurdod  
Trefniadau Profi / Cynnwys ar Gofrestr Anghenion Addysgol Arbennig 

 Mae meini prawf pendant a threfniadau sirol yn golygu y gweinyddir profion 
deiagnostig safonol ar bob plentyn yn flynyddol. Yn unol â chanllawiau sirol, 
trafodir y canlyniadau gyda rhieni plant cyn ystyried eu cynnwys ar y gofrestr 
Anghenion Dysgu Ychwanegol.  
Gall yr ysgol gynnig gweithdrefnau mewnol i gynnig cefnogaeth i blant fyddai’n 
elwa o hwb ychwanegol gyda’u darllen neu sillafu yn y grwpiau targed. Fe fydd y 
penderfyniad hwn yn seiliedig ar drafodaethau rhwng athrawon dosbarth a 
cyhydlynnydd ADY yr ysgol.  
 

Mae’r ysgol yn sicrhau bod pob plentyn yn derbyn addysg eang a chytbwys a gwneir 
trefniadau amrywiol i blant ADY gael mynediad i’r addysg hon.  

 mae rhai plant sydd â datganiad arnynt yn derbyn cynhaliaeth un i un.  
 bydd y ddwy Cymhorthydd Sgiliau Sylfaenol yn rhoi sylw ychwanegol i blant sy’n 

sgorio SS 100+ yn y Profion Cenedlaethol. 
 bydd yr athrawon yn paratoi gwaith gwahaniaethol i blant ADY yn ogystal ag i 

blant sydd yn cael anhawster deall rhai agweddau ar y gwaith  
 dysgir rhai plant mewn grwpiau bychain ac weithiau yn ôl eu gallu,  
 gweithir ar dasgau byr  
 mae cyd-weithio agos rhwng athrawon yn y dosbarth, y cyd gysylltydd ADY a’r 

cymhorthyddion ADY. Maent yn cefnogi ei gilydd.  
 

Drwy’r amrywiol ddulliau ceisir sicrhau bod pob plentyn yn llwyddo ac 
yn gweithio o fewn ei allu ei hun.  
Ymateb i ofynion Deddf Anabledd                                         



 
 

  
 
 

 
Mae awdurdodau addysg lleol wedi darparu hyfforddiant i ysgolion i’w helpu i baratoi 
cynlluniau a deall goblygiadau dyletswyddau’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd. 
Mae rhan fwyaf yr ysgolion wedi defnyddio’r wybodaeth gynhwysfawr o archwiliad 
hygyrchedd eu hawdurdod lleol fel sail i’w cynlluniau. 

Cyfrifoldeb yr ysgol: 

 lunio cynllun gweithredu o’r hyn sy’n ofynnol er mwyn gwneud gwelliannau a 
chynyddu hygyrchedd yr ysgol;  

 gwneud darpariaeth addas i gynorthwyo dysgwyr anabl a’u rhieni i gyfranogi 
mewn cyfarfodydd cynllunio unigol;  

 rhoi ystyriaeth dda i anghenion unigol disgyblion anabl wrth gynllunio’r 
cwricwlwm;  

 sicrhau bod pob aelod o staff, gan gynnwys staff cymorth, yn cael cymorth a 
hyfforddiant  
priodol i wella’u haddysgu a’u cymorth i ddisgyblion anabl;  

 gweithio gydag ysgolion arbennig i ddatblygu’r cwricwlwm a’r addysgu;  

 dewis mannau cyfarfod ar gyfer ymweliadau ag ysgolion sy’n hygyrch i bob 
disgybl er mwyn gwneud yn siwr nad oes gwahaniaethu’n digwydd yn erbyn 
unrhyw ddisgybl; a  

 rhannu gwybodaeth asesu risg gydag ysgolion eraill am fannau cyfarfod hygyrch 
ar gyfer ymweliadau.  

 Mae modd derbyn copi o Gynllun Gweithredu’r ysgol trwy gysylltu â’r Pennaeth.  

 

 

Mynediad i’r Anabl   

Gosodwyd llethrau a chanllawiau ar gyfer mynediad i’r anabl ac mae canllawiau ar y 
grisiau sydd yn arwain i’r Adran Fabanod. Mae canllawiau ar gyfer disgyblion anabl 
mewn un toiled yn Adran y Babanod, yn nhoiledau bechygyn yr Adran Iau ac yn nhoiled 
y staff. Buasai'r Llywodraethwyr yn gefnogol i unrhyw addasiadau a fyddai angen eu 
gwneud i’r adeilad ar gyfer derbyn plentyn neu oedolyn gydag anabledd. 



 
 

  
 
 

 

 

Darparu ar gyfer plant sy’n derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol 

Datganiad o fwriad 

Bydd Adran Addysg Gwynedd yn unol â’i dyletswydd statudol yn cynghori a chynorthwyo 
ysgolion i ddiogelu ac hyrwyddo lles plentyn sy’n derbyn gofal ac yn arbennig hyrwyddo 
cyflawniad addysgol y plentyn. 

Egwyddorion Sylfaenol 

Mae gan pob plentyn yng ngofal yr awdurdod lleol yr hawl i gael mynediad i addysg cyn 
ysgol a holl wasanaethau addysg a derbyn pob cyfle a chymorth i ddatblygu’n addysgol 
ac yn gymdeithasol. 

Dyletswyddau Corff Llywodraethol Ysgol 

 Dylai corff lywodraethol ysgolion sicrhau bod polisi gweithredol ganddynt ar gyfer 
plant yng ngofal yr awdurdod lleol. Bydd y polisiau gorau yn cynnwys 

 Dynodi aelod o staff i dderbyn cyfrifoldeb am y maes  
 Trefn derbyn gwybodaeth parthed niferoedd sydd yn derbyn gofal  
 Trefn sicrhau bod y plant mewn gofal yn cael cyfle cyfartal yn yr ysgol  
 Sicrhau bod athro dynodedig ar gyfer plant mewn gofal  
 Sicrhau awyrgylch bositif tu fewn i’r ysgol  
 Sicrhau trefn effeithiol o fonitro cynnydd addysgol a threfn effeithiol i ddelio â  

thangyflawni.  
 Monitro cynnydd plant mewn gofal yn yr ysgol o’i gymharu a thargedau 

cyrhaeddiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru.     
 Mae gan lywodraethwyr ysgolion ddyletswydd i gyfarfod â gofynion Deddf Plant , 

Deddfau Addysg 1981,1988, 1996, a Deddf Plant 2004. 

 

 
*Mae Addysg Gorfforol yn rhan bwysig o’r Cwricwlwm ac yn 
statudol i bob plentyn* 



 
 

  
 
 

 
Nod 

 Datblygu cryfder 
  Datblygu rheolaeth ac esthetrwydd drwy fod yn gorfforol 

weithgar 
 Gweithio’n annibynnol 
 Cydweithio 
 Llunio a rheoli gemau eu hunain. 

 
Disgwylir i bob plentyn gymryd rhan yn y gwersi Addysg Gorfforol. Os oes 
unrhyw reswm meddygol pam na all wneud hynny, gofynnir yn garedig i’r rhieni 
hysbysu’r ysgol yn ysgrifennedig. 
Hysbysir pob disgybl ar ddechrau ‘r tymor ar ba ddiwrnod y caiff Addysg 
Gorfforol. 
 

 
Disgwylir i’r plant wisgo dillad canlynol ar gyfer gwesi: 

 
GWEITHGAREDDAU DAN DO 

 
Crys T,trowsus byr ac esgidiau canfas meddaldu, neu yn droednoeth 
(Ni chaniateir ¨trainers¨) 
 

GWEITHGAREDDAU  TU  ALLAN 
 

Crys T/Pel droed, trowsus byr, sannau ac esgidiau pel droed neu esgidiau 
chwaraeon (trainers) 
Crys chwys ychwanegol neu dop tracwisg ambell dro. 
 

 

 
Mae neuadd yr ysgol yn rhy fychan i gynnal gwersi Addysg Gorfforol, felly mae 

holl ddosbarthiadau’r o’r dosbarth derbyn i flwyddyn 6 yn mynd i Ganolfan y 
Pentref i gael eu gwersi.Bydd y dosbarth Meithrin yn cael gwersi addysg gorfforol 
mewn grwpiau yn neuadd yr ysgol ac weithiau yn achlysurol yn y Ganolfan. 



 
 

  
 
 

Dyma’r Amserlen: Cewch wybodaeth am y dosbarth Meithrin gan yr athrawes 
ddosbarth. 
 
Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener
1.00- 2.20pm 

Bl  3 a 4 
Addysg 
Gorfforol  
 
 
 

Blwyddyn 
1/2/3/4/5/a 6 
Nofio a Tenis 
Gymnasteg  

   

2.30-3.30pm 

Bl 5/6 Addysg 
Gorfforol 
 

 Bl 2 
Addysg 
Gorfforol 

 

                                    
Bydd plant Blwyddyn 2 a ‘r Adran Iau – blwyddyn 3,4,5 a 6 yn mynd i Gaernarfon i’r 
Ganolfan Hamdden a Thenis i dderbyn gwersi nofio ,tenis a gymnasteg ar bnawn ddydd 
Mawrth.Gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.50 tuag at gostau bws. 

 

 
Trefnir prynhawn o chwaraeon rhwng ysgolion cyfagos,yn ogystal a 
Thwrnameintiau pel-droed,pel rwyd,rygbi a chriced ar lefel dalgylch. 
Cefnogir cystadlaethau sirol drwy gefnogaeth y timau pel droed a phel rwyd. 
Yn ogystal cymerir rhan yn y Gala Nofio flynyddol a gynhelir ym mis Chwefror. 

 
1Rhoddir gyfle cyfartal i holl ddisgyblion Ysgol Waunfawr yn seiliedig ar amcanion a datblygiad personol. 
2.Sicrheir nad yw plentyn yn cael ei ragfarnu ar sail iaith, oed, rhyw, gallu, crefydd, cefndir cymdeithasol, 
afiechyd neu anabledd. 
3 Dosberthir plant i grwpiau dysgu cymysg eu rhyw, iaith a gallu. 
4 Hyrwyddir y syniad o gydraddoldeb ym mhob agwedd o’r gwaith sy’n digwydd o fewn yr ysgol.( Rhaid 
fodd bynnag parchu rheolau cystadleuthau allanol sy’n gwahaniaethu ar sail rhyw ). 
5 Gobeithir, drwy gynnig cyfle cyfartal i ddisgyblion, bwysleisio gwerth pob unigolyn fel aelod o gymdeithas 

 
Mae’r drefn ddisgyblaeth yn seiliedig ar bolisi lle mae pob athrawes/ athro yn 
gyfrifol am ymddygiad ei ddosbarth ei hun, ond os oes angen, gellir cyfeirio’r   

disgyblion sy’n anghydffurfio i sylw  Pennaeth y Cyfnod Sylfaen neu’r Pennaeth ei 
hun. 



 
 

  
 
 

 
Mewn rhai achosion o gamymddwyn, cedwir plant i mewn fel cosb dros amser 
chwarae. Dro arall byddwn yn rhoi gwybod i chwi am unrhyw gamymddwyn, ac 
yn gofyn i chwi ddod i mewn i drafod ymhellach. 

 
 Rwyf yn eistedd yn briodol ar gyfer gweithio. 

 
 Dylid parchu llyfrau. 

 
 Rwyf yn codi fy llaw ac yn aros yn ddistaw i gael sylw y staff. 

 
 Mae amser darllen yn amser tawel. 

 
 Os na fydd fy ngwaith yn ddigon taclus bydd raid i mi ei wneud 

eto. 
 
 Bod yn garedig ac yn feddylgar gyda phlant pob dosbarth, holl 

staff yr ysgol ac ymwelwyr. 
 
 Rydym yn gwneud ymdrech i siarad Cymraeg tu fewn a thu allan 

i’r Ysgol. 
 
 Yn Ysgol Waunfawr mae pawb yn rhan o’r tîm. 
 Bydd y plant yn cael eu gwobrwyo yn y Gwasanaeth Canmol yn 

wythnosol  ar ddydd Gwener. 

 

 
 



 
 

  
 
 

 
Rydym fel ysgol yn gweithredu Cwricwlwm Dosbarth ‘Ysgol Dina’. 

Prif nod y cynllun yw: 
hybu medusrwydd plant ifanc yn emosiynol ,yn gymdeithasol ac yn 
acadmaidd trwy: 

 gynyddu sgiliau cymdeithasol y plant  
 gynyddu deallusrwydd plant am emosiwn a theimladau 
 gynyddu sgiliau rheoli tymer /gwrthdaro a lleihau nodweddion 

negyddol 
 gynyddu ymroddiad academaidd ,parodrwydd i ddysgu a 

chydymffurfiaeth athrawon. 
           Cychwynir y rhaglen yn y dosbarth derbyn. 

 
Dyma lun Wali a Moli a fydd yn dysgu dosbarth Mrs  Parry sut i chwarae’n 
glên.  
 

 
  
 
 

 

 

Rydym fel ysgol wedi ymrwymo i’r cynllun uchod. Eleni byddwn yn 
ymgeisio am Gam 3 y cynllun. 

Prif nod y cynllun yw : 

 hyrwyddo a diogelu iechyd corfforol 
 iechyd meddyliol 
 iechyd cymdeithasol 
 a lles ein cymuned 



 
 

  
 
 

Gweithredwn hyn drwy ein polisiau, cynlluniau strategol a datblygu 
staff wrth ystyried ei chwricwlwm, ethos, amgylchedd ffisegol a 
chysylltiadau a’r gymuned. 
 

 
 

Rydym fel ysgol wedi ymrwymo i’r cynllun uchod. 
Prif nod y Cynllun Ysgolion Gwyrdd Gwynedd a Mon yw cynorthwyo 
ysgolion y siroedd i fabwysiadu pynciau a gweithgareddau i warchod yr 
amgylchedd fel rhan ganolog o fywyd pob dydd yr ysgol ac i: 
 Godi ymwybyddiaeth o’r angen i ofalu am ein hamgylchedd 
 Fod yn fwy darbodus y nein defnydd o’r amgylchedd a rhwystro 

llygredd yn ein hardal. 
 Gydweithio i wella ein hamgylchedd. 

Mae tri rhan i’r cynllun Y Wobr Efydd, Y Wobr Arian a’r Wobr Aur ac fel 
y cwblheir y camau bydd yr ysgol yn derbyn tystysgrif a gwobr 
amgylcheddol. Mae’r ysgol wedi cwblhau pob cam ac wedi derbyn y 
wobr aur dros y 5 mlynnedd ddiwethaf 

 
    Dosbarthir ar ddechrau pob tymor amlinelliad o waith thema a astudir yn y 

gwahanol feysydd Cwricwlaidd. 

                       
 

     Mae Ysgol Waunfawr wedi ffurfio cytundeb rhwng y cartref å’r ysgol. Mae’r        
     cytundeb yn golygu bod y disgybl a’i gartref a’r ysgol yn cytuno i  
     gydweithredu er mwyn sicrhau y cyfleoedd gorau un ar gyfer datblygiad ac  
     addysg eich plentyn.Bydd y cytundeb yn cael ei gyflwyno i chi pan fydd eich     
     plentyn yn dechrau yn yr ysgol. 

                               



 
 

  
 
 

Cynhelir dwy noson rieni o fewn y flwyddyn addysgol, pan y caiff rieni gyfle i 
weld a thrafod gwaith ei plentyn a holi’r athrawon am ei ddatblygiad 
addysgol. 
1) Wythnos olaf hanner tymor yr Hydref. 
2) Wythnos olaf tymor y Gwanwyn. 
3) Trafodir adroddiad blynyddol eich plentyn ym mis Gorffennaf. 

     Cewch weld Mrs Williams neu unrhyw un o’r athrawon ar unrhyw adeg ond     
     cofiwch! mae ganddynt blant i’w dysgu ac efallai nad oes ganddynt amser   
     bob achlysur i sgwrsio a chi. Ffoniwch yr ysgol flaen llaw i wneud apwyntiad   
     os yn  bosibl. 

 
Mae gweithdrefnau’r ysgol i ddelio gyda chwynion yn cydymffurfio ag Adran 29 o Ddeddf Addysg 
2002.Mae tri cham i’r drefn gwyno, fel a nodir isod, a mawr hyderir y gellid delio gydag unrhyw 

gwyn cyn cyrraedd Cam 3. 
Cam 1: Gwneir cwyn i’r derbynnydd cyntaf o fewn yr ysgol (e.e.athro/athrawes); rhoddir cyfle 
iddi hi / iddo ef i’w datrys. Os na cheir datrysiad, symud i gam 2. 

Cam 2: Cyfeirio’r gwyn yn ysgrifenedig i’r pennaeth i ymchwilio iddi. Os na cheir datrysiad, 
symud i gam 3. 

Cam 3: Cyfeirio’r mater i’r Corff Llywodraethu i ymchwilio iddo. Penderfynu arno a’i ddatrys. 
Pwysleisir, fodd bynnag, y gellir ymdrin â llawer o gwynion yn gyflym ac effeithiol 
drwy ystyriaeth anffurfiol yn seiliedig ar drafodaethau gyda'r athro/athrawes neu’r 
Pennaeth. 

                                             
Rydym, fel ysgol yn gwneud ein gorau i sicrhau awyrgylch dysgu diogel,hapus a 
theg i’r disgyblion. Mae’r Cyngor Ysgol yn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion leisio eu 
pryderon a’u hanghenion. Cânt gyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau 
mewn modd strwythuredig ac i gyfrannu’n ymarferol at benderfyniadau sydd yn 
ymwneud â hwy ac at rai materion rheolaethol. Mae gweithrediad effeithiol 
Cyngor Ysgol yn datblygu ymwybyddiaeth y disgyblion o brosesau democrataidd 
ac yn datblygu ymdeimlad o gyfrifoldeb tuag at gymuned ac amgylchedd yr 
ysgol.Etholir 2 gynrychiolydd, bachgen a merch o bob dosbarth yn yr Adran Iau.  



 
 

  
 
 

  
  

                                  
 
 

CYNGOR YSGOL 2015-2016 

                   
                                                           
Yn unol a gofynion Deddf Addysg 1998, disgwylir i Gyrff Llywodraethol ysgolion ystyried 
os dylai addysg rhyw fod yn rhan o’r cwricwlwm seciwlar. Penderfynodd y Corff 
Llywodraethol y dylai addysg rhyw fod yn rhan o’r cwricwlwm.  
            Amcanion Cyffredinol Addysg Bywyd a pherthnasedd yw helpu dysgwyr i gynnal 
eu hiechyd a’u lles emosiynol a chorfforol, cynnal eu twf a’u datblygiad ,a gwybod sut i 
ddiogelu eu hunain.Wrth i blant ddatblygu’n rhywiol, mae angen iddynt ddeall 
newidiadau corfforol ,rheoli teimladau rhywiol a mwynhau cydberthynasau diogel , 
cyfrifol a hapus. Gellir galluogi’r dysgwyr hefyd i archwlio’u teimladau , datblygu hunan 
ymwybyddiaeth a hunan barch a datblygu hunan-dyb. 
            Llythyrir a’r rhieni fel bod ganddynt yr hawl i eithrio ‘u plant o’r gwersi pe 
dymunent. 
 



 
 

  
 
 

                                    
 
Nid yw’rAwdurdod Addysg yn caniatau ni i roddi tabledi na ffisig i’r plant yn yr 
ysgol. 
 
Er hynny, mae croeso i chwi fel rhiant ddod i’r ysgol yn ystod yr amser cinio i roi’r 
feddyginiaeth i’r plentyn. Neu arwyddo cytundeb personol gyda’r ysgol er mwyn 
caniatau rhoi rhai meddyginiaethau. 
Rydym yn awyddus i bob plentyn sy’n dioddef o ¨asthma¨ gario eu pympiau gyda hwy 
bob amser, rydym yn fodlon cadw pwmp wrth gefn yn y dosbarth. 
 

 
        

byddwn yn dilyn y camau canlynol: 
 Ffonio gartref i gysylltu å’r rhieni iddynt ddod i nol y plentyn 
 Os na fydd ateb, cysylltir a’r ail rif a gafwyd gan y rhieni, gan ofyn iddyn nhw 

dderbyn y plentyn. 
 Os methir a chysylltu ag unrhyw un o’r teulu ac os y byddwn ni yn credu fod yr 

afiechyd yn peri consyrn, yna cysylltir a’r meddyg teulu lleol. 
 Os bydd plentyn yn cael damwain yn yr ysgol.Fe fyddwn yn cysylltu a’r rhieni, y 

meddyg lleol ac os bydd raid fe awn a’r plentyn i’r Adran Ddamweiniau yn Ysbyty 
Gwynedd. 

 
Nid yw’r ysgol hon yn dal cysylltiad uniongyrchol a ffurfiol ag unrhyw 
enwad crefyddol. 
 Y mae’r addysg grefyddol a gyflwynir yn seiliedig ar faes llafur cydnabyddiedig 
yr Awdurdod. Gellir archwilio copi o’r maes llafur hwn yn yr ysgol. 
 
Bydd y plant yn cyd-addoli yn ddyddiol fel ysgol, adran neu fel dosbarth. Bob 
hanner tymor daw Mr Andrew Setatree sy’n gweithio gyda eglwysi’r Dalgylch i  
roi anerchiad i’r Adran Iau.Gwneir trefniadau arbennig ar gyfer y plant nad yw eu 
rhieni am iddynt fynychu ‘r gwasanaethau crefyddol neu astudiaethau cyffelyb. 

                       
Rydym trwy Action Aid yn talu £ 15.00 y mis i helpu addysgu plentyn 
o’r India o’r enw Golu Kumar. Bob wythnos byddwn yn annog y plant i 
ddod ac ychydig geiniogau i’r ysgol .Cesglir yr arian yn wythnosol ar 
fore Ddydd Mawrth. 



 
 

  
 
 

 
 

 
o Byddwn yn casglu arian tuag at amryw o elusennau megis NSPCC, Cancr y 

Fron, Ambiwlans Awyr, Plant mewn Angen,Trwynnau Coch  a Jeans for 
Genes Day 

 

                           
         

                                                 

 

                    
                                  
 

Cynllun sy’n cael ei ariannu gan y Cynulliad yng Nghaerdydd yw’r Clwb Brecwast. 
Caiff bob plentyn oed cynraddfrecwast am ddim. Derbynnir plant ger prif 
fynedfa’r ysgol am 8.20am y bore. Cant sudd ffrwythau, grawnfwydd o’u dewis a 
thost. Goruchwylir y plant yn y neuadd gan 4 aelod o staff. Yna am 8.50am fe’u 
danfonir allan ar yr iard dan oruchwyliaeth staff. Mae angen cofrestru’r plant ar 
gyfer y clwb brecwast –adolygir pob hanner tymor. 

 
 

 



 
 

  
 
 

                                                     

 
 
Cynhelir ein Clwb Garddio yn bennaf ar ddydd Gwener.  Bydd rhieni yn 
gwirfoddoli i helpu’r plant i arddio a thwtio’r gerddi. 
 

                                              
 
 

Cynhelir Clwb Pel Rwyd yn yr ysgol i enethod blwyddyn 3, 4 ,5 
a 6. Cant gyfle i gystadlu yn Nhwrnament Pel Rwyd yr Urdd, a 
Dalgylch yr Eco sef ysgolion sy’n bwydo Brynrefail 

 

   

   
    Yr ysgol yn cychwyn 9.00 am  
 

 Dylid dod a’ch plentyn i’r ysgol erbyn 8.50a.m. 
 Awgrymir yn garedig i rieni hebrwng eu plentyn /plant i fuarth yr ysgol a’u 

gadael ymysg eu ffrindiau. 
 Agorir y drysau am 8.50 a.m. Cyfrifoldeb rhiant yw gofal eu plant hyd at 

8.50 a.m. 
 Goruchwylir y buarth rhwng 8.50-9.00 gan athrawes ar ddyletswydd. 
 Mae’r plant yn cael eu cofrestru am 9 o’r gloch ac am 1 o’r gloch. 

Cedwir y gofrestr yn agored hyd 9.20 a.m., os digwydd i blentyn gyrraedd 
yn hwyr (heb air blaenorol gan y rhiant) rhwng 9.00-9.15 a.m.nodir hynny 
fel H ar y gofrestr.Wedi 9.20 a.m. cofnodir hyn fel absenoldeb heb 
awdurdod. 



 
 

  
 
 

Gosodir pwyslais ar bresenoldeb a phrydlondeb disgyblion yn yr 
ysgol. 
 

                         

Mae dau amser chwarae yn y dydd                                   
 10.30a.m.-10.45 a.m. 
 2.20 p.m.- 2.30p.m.     

Goruchwylir y plant ar yr buarth gan athro/athrawes ar ddyletswydd. 
Ar adegau o dywydd gwlyb bydd plant y Babanod yn ymgynnull yn ystafell Miss 
Hughes- Ystafell y Dewin Doeth, a bydd plant yr Adran Iau yn ymgynnull yn y 
neuadd dan oruchwyliaeth yr athro/wes ar ddyletswydd. 
Gan ein bod fel ysgol wedi ymrwymo i Gynllun Ysgolion Iach Gwynedd ni fydd y 
plant yn dod a melysion a diodydd melys i’r ysgol. 

                   
 

 
Babanod ac Adran Iau  yw 12.00- 1.00 p.m. 

 
Cynigir cinio ysgol am gost o £ 2.20 y dydd, £11.00 yr 
wythnos. 
Bydd Mrs Jaqcueline Owen y clerc cinio yn casglu arian ar fore 
Llun a bore Gwener.Os bydd rhieni yn credu fod ganddynt 
hawl i’w plant dderbyn cinio am ddim, yna rhaid gwneud cais 
am ffurflen a’i danfon yn ol i’r ysgol. 
Bydd Mrs Anne Clarke, Miss Anest Griffith, Mrs Carol Jones a 

Mrs Nia M Jones yn goruchwylio drwy gydol amser cinio. 
 



 
 

  
 
 

 
Cynhelir dau eisteddiad cinio. Bydd holl plant Adran y Babanod – plant sy’n cael 
cinio Ysgol a phlant sy’n gael brechdanau yn bwyta eu cinio yn neuadd yr Ysgol 
am 12:00p.m. Bydd holl plant yr Adran Iau yn dilyn yr un drefn am 12:20p.m. o’r 
gloch. 
Bocs Bwyd a Byrbryd Amser Egwyl 
Er mwyn hyrwyddo bwyta’n iach a gofal am y dannedd, gofynnwn yn garedig i 
chi gefnogi’r ymgyrch ‘Ysgol Iach’ wrth baratoi bocs bwyd eich plentyn. Awgrymir 
un peth melys yn unig, e.e. iogwrt neu fisged/teisen. Ni chaniateir melysion, 
siocled na diodydd sïoll. 

Ffrwythau yn unig a ganiateir yn ystod amser egwyl.    

           

 
Babanod -3.00 p.m. 

Adran Iau -3.30 p.m. 
Ar ddiwedd y dydd bydd yr athrawon babanod yn gollwng y plant i’r rhieni o brif 
fynedfa’r ysgol ger y drws ffrynt. 

PWYSIG 
Os ydych yn trefnu i’ch plentyn gael ei gasglu o’r ysgol ar ddiwedd dydd gan 
rhywun arall, mae’n angenrheidiol trefnu hynny ymalen llaw gyda ni.  



 
 

  
 
 

 

                                                                             

 
Mae’r ysgol yn gweithredu cynllun gwaith cartref ysgol gyfan o Flwyddyn 2 i 
Flwyddyn 6.Rhennir y gwaith ar ddydd Llun i’w ddychwelyd erbyn ddydd Iau. 
 
 

 
 Y ffordd orau i helpu eich plant yw i siarad a hwy yn aml ac i wrando 

arnynt yn darllen cyn amled a phosibl. 
 Trafodwch dargedau personol eich plentyn. 
 Helpwch gyda’r gwaith cartref. 
 Cefnogwch y Gymdeithas Rieni ac Athrawon yr ysgol, dewch i’r 

cyfarfodydd. 
 CEFNOGWCH YR YSGOL. 
 
 
 

TREFNIADAETH DIOGELWCH 

Ymdrechir sicrhau diogelwch y plant a’r ysgol fel a ganlyn:- 

 Goruchwyliaeth gyson o’r plant ar y buarthau yn ystod amseroedd 
chwarae a chinio.  
 

 Ymarferion tân rheolaidd ac arolwg blynyddol o’r system larwm tân 
a diffoddwyr. Gosodir cyfarwyddiadau tân ym mhob ystafell. 
 

 Rhoddir hysbysiad ffurfiol ar gychwyn pob cyfarfod cyhoeddus o’r 
trefniadau tân.  
 

  Cynhelir arolwg blynyddol o’r adeiladau gan dynnu sylw'r Adran 
Eiddo i unrhyw waith atgyweirio sydd ei angen fel y cyfyd.  
 



 
 

  
 
 

 Cynhaliwyd asesiadau risg o’r adeilad a’r tir.  
 Gosodwyd drysau diogelu mynediad yn y prif fynedfeydd .Cynhelir 

arolwg blynyddol o system larwm atal lladron.  
 

 Datblygwyd croesfan yr ysgol gan osod bariau i nadu plant rhag 
rhedeg yn  syth i’r ffordd. 
 

 Sicrheir goruchwyliaeth wrth i’r plant adael yr ysgol. 
 

  Gwneir Asesiad risg ar gyfer pob ymweliad y tu 
allan i furiau’r ysgol ac mae’r  rhain ar gael i’w 
gweld yn yr ysgol.  

 
Diogelwch Yn Yr Haul                                         
                               

 Yn ystod tywydd cynnes, fe’ch anogir i roi eli haul ar eich plentyn 
yn y bore ac i roi cyflenwad o’r eli yn ei fag iddo ei roi cyn mynd 
allan i chwarae. Gofynnir i chi sicrhau bod gan eich plentyn gap i’w 
wisgo ar dywydd braf. 

                                                                          

         
AWDURDODIR Y PENNAETH GYDA SEL BENDITH Y CORFF 

LLYWODRAETHU I OFYN AM DALIADAU AR GYFER Y CANLYNOL: 
 

 Gwersi cerdd unigol sef rhan-daliad gwersi offerynnol. 
 Gweithgareddau a gynhelir y tu allan i oriau ysgol. 
 Awdurdodir y Pennaeth i ofyn am gyfraniad gwirfoddol ar gyfer 

gwiethgareddau megis cost cludiant i fynychu gwersi nofio /tennis ac 
ymweliadau addysgol. 

 Colledion sy’n dilyn ymddygiad disgyblion. 
 
 
 

 



 
 

  
 
 

Rhoddir cyfle i ddisgyblion gyfarwyddo a chynilo eu harian drwy gynllun y 
Banc Cynilo Cenedlaethol. Mrs Eryl Williams yr ysgrifennyddes sy’n 
gweithredu’r cynllun ar fore Mercher yn unig. Croesawn aelodau newydd. 
 

             
      Cynigir gwersi offerynnol yn ychwanegol at wersi Cerddoriaeth Cwricwlaidd i  
      ddisgyblion blwyddyn 2, 3,4,5 a 6. 
      Cynnigir gwersi canu, piano, gitar, chwythbrennau ac offerynnau pres.        
      Gofynnir i rieni dalu £35.00 y tymor am y gwersi. 

 

           
      Bydd pob disgybl o Flwyddyn 3 i Flwyddyn 6 yn cael 
gwersi Iwcalili yn wythnosol gellir prynnu Iwcalili yn yr 
ysgol am  £15.00. 

                      
           

Mae gan yr ysgol hon wisg ysgol swyddogol. 
Hoffem i bawb ei gwisgo o’r Derbyn i Flwyddyn 6. 

 
 Teimlir bod gwisg ysgol yn arwain at feithrin balchder yn yr ysgol. 
 Yr ymdeimlad o berthyn iddi. 
 Mae hefyd yn lleihau cystadlleuaeth ymysg y plant. 

 
Hoffem weld y plant wedi eu gwisgo yn y canlynol: 

Hwdi, siwmper neu cardigan coch gyda Logo’r ysgol arno 
crys polo glas tywyll 

scert/trowsus glas tywyll neu ddu 
ffrog Gingham las neu goch yn yr Haf 

shorts tywyll i’r bechgyn. 
 

Gellir archebu  drwy’r ysgol  gyda Chwmni Lake Digital.    

 



 
 

  
 
 

 Pwysig !  
 
A FYDDECH CYSTAL Å GOFALU BOD ENW EICH PLENTYN AR BOB 
DILLEDYN  Y MAE’N EI WISGO YN YR YSGOL. 
 

 
 

Gellir prynu cit ymarfer corff yn yr ysgol  

 
 

Trefnir y diwrnod Mabolgampau yn ystod mis Mehefin. 
Rhennir holl blant yr ysgol o’r meithrin i flwyddyn 6 yn dri 
tim: 
 

 Tim Gwyrfai – lliw coch.                                                                                     
 Tim Cwellyn – lliw glas. 
 Tim Eilio – lliw melyn. 

 
 

Bydd y timau yn ethol 2 gapten o flwyddyn 6 ac 2 is –gapten o fl 6. 
 
Trefnir rhagrasau, rasus rhwystro, rasus cyfnewid a mabolgampau i bob plentyn 
yn yr ysgol.   

Capteiniaid y Timau 2015-6 
 
 

Capteiniaid Tim Eilio. 
 

 
 



 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
                                                     Capteiniaid Tim Cwellyn 
 

  
 
 

Capteiniaid Tim Gwyrfai                       
 
 

Cyfarfod Llywodraethwyr a Rheini 
Eich hawl i ofyn am gyfarfod gyda chorff llywodraethu’r ysgol 

 
Roedd yn arfer bod yn ofynnol i gyrff llywodraethu ysgolion gynnal cyfarfod blynyddol gyda rhieni. Cafodd y 
gofyniad hwnnw ei ddileu gan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (y Ddeddf). Yn lle 

hynny, cyflwynwyd trefniadau newydd fel y bo modd i rieni ofyn am hyd at 3 chyfarfod gyda chorff 
llywodraethu mewn unrhyw flwyddyn ysgol, i drafod materion sy’n peri pryder iddyn nhw. 

 
Os yw rhieni am arfer eu hawliau dan y Ddeddf i gynnal cyfarfod, bydd angen bodloni 4 gofyniad: 

1. Bydd angen i rieni gyflwyno deiseb o blaid cynnal cyfarfod 
2. Rhaid galw’r cyfarfod i drafod materion sy’n effeithio ar yr Ysgol 
3. Ceir cynnal uchafswm o 3 chyfarfod yn ystod y flwyddyn ysgol 



 
 

  
 
 

4. Rhaid bod o leiaf 25 o ddiwrnodau ysgol ar ôl yn y flwyddyn ysgol 

 
 

                             
 CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON YR YSGOL 

 

     Prif amcan y Gymdeithas yw trefnu nosweithiau cymdeithasol ac addysgol i    
     godi arian tuag at brynu adnoddau i’r plant yn yr ysgol.Ceisiwn gynnal un  



 
 

  
 
 

     gweithgaredd yn dymhorol.Etholir Pwyllgor yn flynyddol ym mis Medi. Dewch  
     i’r cyfarfod i gynnig eich gwasanaeth,rydym angen gwirfoddolwyr. 
 

 Y GYMUNED 
 

Mae pawb yn Ysgol Waunfawr yn ymwybodol o bwysigrwydd y gymuned. Mae 
perthynas arbennig rhwng yr ysgol a'r gymuned leol ac amlygir y cysylltiad 
mewn amryfal ffyrdd. Amlygir y diddordeb cymunedol byw hwn pan gynhelir 
achlysuron yn enw'r ysgol, boed dathliad, apêl, perfformiad neu wasanaeth, 
ac mae adroddiadau o'r digwyddiadau amrywiol hyn yn ogystal â chofnod o 
lwyddiannau unigolion yn rhan hanfodol o gynnwys misol y papur bro.] 
 
Cynhelir nifer o weithgareddau yn y Gymuned. Megis canu carolau yn yr 
Antur ddiwedd mis Tachwedd , difyrru aelodau Sefydliad y Merched ddydd 
Gwyl Dewi a chefnogi Eisteddfod Bentref Waunfawr. 

 
Mae gennym gysylltiad agos âg Antur Waunfawr.Bydd ein ffrindiau o’r Antur 
hefyd yn cyd-weithio â’r plant bob gwanwyn i ddatblygu gardd yr ysgol ac i 
ofalu am y blychau planhigion yn yr ardd a ger mynedfa’r ysgol. Rydym hefyd 
yn cefnogi cynllun Ail gylchu dillad gyda’r Antur, cesglir dillad yn y bin glas yn 
dymhorol. 

                                                           

        
 
 



 
 

  
 
 

Atodiadau: 
 

1) Llyfr Darllen Cartref. 
 
 
2) Llyfr Absenoldebau. 
 
 
3) Cytundeb Cartref Ysgol. 
 
 
4) Ffurflen manylion cyswllt.  
 
 
5) Gwyliau Ysgol. 
 
 
6) Dyddiadau i’w cadw mewn cof. 
 



 
 

  
 
 

     

 
Cofnodion Llyfrau Darllen 

Ysgol Waunfawr 
 
 

 

 

 
 

Ffurflenni Absenoldebau disgyblion 
Ysgol Waunfawr 

 

 

 
Dosberthir y llyfrynnau hyn i’r rhieni ar ddechrau pob blwyd 

 
 



 
 

  
 
 

YSGOL WAUNFAWR 
ENW’R PLENTYN  
CYFEIRIAD 
 

 

CÔD POST  
DYDDIAD GENI  
ENWAU’R RHIENI  
RHIF FFÔN TŶ  
RHIF FFÔN SYMUDOL/ GWAITH 
MAM 

 

RHIF FFÔN SYMUDOL / GWAITH 
DAD 

 

CYFEIRIAD E-BOST  
CYSWLLT ARGYFWNG OS 
FYDD RHIENI DDIM AR GAEL 

 

RHIF FFÔN ARGYFWNG  
ENW, CYFEIRIAD A RHIF FFON 
EICH MEDDYG  

 

UNRHYW GYFLWR IECHYD NEU 
ALERGEDD Y DYLAI’R ATHRAWON 
FOD YN YMWYBODOL OHONO 

 

A ydych yn fodlon i’r ysgol 
weithredu ar eich rhan mewn 
unrhyw argyfwng, os methir a chael 
caniatâd mewn pryd 

 

A ydych eisiau eich llythyrau yn 
Gymraeg / Saesneg neu yn 
ddwyieithog 

 

A ydych eisiau eich llythyrau ar 
bapur neu drwy e-bost 

 

 RYDYM YN RHODDI 
CANIATÂD I’M PLENTYN 
FOD YN RHAN O’R 
GWEITHGAREDDAU 

NID YDYM YN FODLON I’R 
PLENTYN FOD YN RHAN O’R 
GWEITHGAREDDAU 

Gweithgareddau Diogelwch 
y Ffyrdd, e.e. Kerbcraft 

  

Gweithgareddau technoleg 
bwyd a blasu bwyd 

  

Gweithgareddau Ysgolion 
Gwyrdd, Ailgylchu, 
Garddio a.y.y.b. 

  

Ymweld â’r Antur / neu 
gerdded o amgylch y pentref 
fel rhan o waith dosbarth 

  

 



Canllawiau Amddiffyn Plant Ysgol Waunfawr  
Nodyn i Rieni 

 

Dylai rhieni/gofalwyr fod yn ymwybodol bod gan ysgolion gyfrifoldeb i sicrhau lles yr holl ddisgyblion. Mae’r cyfrifoldeb 
hwn yn golygu:- 
 

 y bydd gan yr ysgol bolisi a gweithdrefnau amddiffyn plant; 
 

 y dylai’r ysgol wneud rhieni neu ofalwyr yn ymwybodol o’i pholisi amddiffyn plant, efallai drwy ei gynnwys ym 
mhrosbectws yr ysgol, a bod hyn yn golygu y bydd efallai angen cyfeirio eu plentyn at yr asiantaethau lles plant 
statudol os ydynt yn credu bod y plentyn neu blant eraill mewn perygl o ddioddef niwed sylweddol; 

 

 y dylai’r ysgol geisio gweithio gyda rhieni/gofalwyr ynghylch lles eu plentyn ac aros yn ddiduedd os yw eu 
plentyn yn cael ei gyfeirio neu wedi cael ei gyfeirio; 

 

 y dylai’r ysgol helpu rhieni neu ofalwyr i ddeall os cyfeirir y plentyn i’r gwasanaethau cymdeithasol neu i’r 
heddlu, yna gwneir hynny er lles gorau’r plentyn ac y bydd yr ysgol yn cyfrannu at unrhyw ymchwiliad 
amddiffyn plant neu ymchwiliad yr heddlu o ran lles a chynnydd addysgol eu plentyn;  

 

 y bydd yr ysgol yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r rhieni / gofalwyr yn gyson ynghylch lles a chynnydd 
addysgol y plentyn. 

 
Ar 1 Medi 2006, daeth adran 175 o Ddeddf Addysg 2002 i rym. Mae’n rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol, cyrff 
llywodraethu ysgolion a gynhelir, a chyrff llywodraethu sefydliadau addysg bellach i fod â threfniadau yn eu lle i sicrhau 
eu bod yn diogelu plant a bod y trefniadau hyn yn ystyried canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. 
Mae’n ofynnol i ysgolion annibynnol fodloni gofynion tebyg o dan safonau a gyflwynwyd o dan adran 157 o Ddeddf 
Addysg 2002. 
 
Os oes gan weithiwr proffesiynol bryderon ynghylch plentyn, byddant fel arfer yn ceisio trafod hyn â’r teulu a, lle bo 
hynny’n bosibl, yn gofyn am eu caniatâd i gyfeirio’r plentyn i’r gwasanaethau cymdeithasol. Fodd bynnag, ni ddylid 
gwneud hyn ond lle na fyddai trafodaeth a chytundeb o’r fath yn rhoi’r plentyn mewn mwy o berygl o ddioddef niwed 
sylweddol. Bydd y cyngor hwnnw’n cael ei roi gan yr adran gwasanaethau cymdeithasol lleol mewn ymgynghoriad, lle 
bo’n briodol, â’r heddlu. 
 
Dylai’r person amddiffyn plant dynodedig yn yr ysgol (y pennaeth) gael gwybod yn iawn gan yr asiantaethau statudol 
hyn pryd, sut a phwy fydd yn hysbysu’r rhieni neu’r gofalwyr y bydd eu plentyn efallai’n cael ei gyfeirio. Dylent hefyd 
ofyn am gyngor ynghylch a ddylid rhoi gwybod i’r plentyn am y broses neu beidio.  
 
Fel rhiant neu ofalwr, efallai y byddwch yn teimlo’n unig ar brydiau ond fel arfer mae rhywun ar gael i siarad â nhw. Nid 
yw gofalu am blant bob amser yn rhwydd, ac os ydych yn ei chael hi’n anodd ymdopi efallai y bydd angen i chi ofyn am 
help a chymorth i amddiffyn eich plentyn. 
 
Efallai y bydd y canlynol yn ddefnyddiol:- 

 gwnewch amser i siarad â’ch plentyn a gwrando arno/arni; 

 dewch i adnabod ffrindiau ac arferion beunyddiol eich plentyn; 

 byddwch yn sensitif i unrhyw newid yn ei ymddygiad; 

 dysgwch eich plentyn i deimlo’n hyderus i wrthod gwneud unrhyw beth os nad yw’n teimlo’n iawn; 

 byddwch yn ymwybodol o sut mae’ch plentyn yn defnyddio’r rhyngrwyd a’i ffôn symudol, fel nad yw’n rhoi ei 
hun mewn perygl. 

 
Atodiad Amddiffyn Plant – Rhifau Ffôn Pwysig: 
 
Y Pennaeth – Mrs Gwenan Williams – 01286 650451 
Y cydlynydd ADY– Mrs Sioned Parry – 01286 650451 
Llywodraethwr dynodedig – Mr Iwan Davies   01286 650582 
Tîm amddiffyn plant – 01758 704428 
Swyddog Llês –  Mrs Linda Jones - 07775500977 

 


