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Annwyl Rieni/Gwarcheidwaid,
Mae'n bleser o'r mwyaf gennyf gyflwyno'r llawlyfr hwn i'ch sylw gan estyn
croeso twymgalon i’ch plentyn i’n hysgol. Os oes gennych blentyn/blant
eisoes yma hefo ni yn Ysgol Llanllechid, yr un yw’r croeso a’r cyfarchion!
Yn y llawlyfr, ceisir egluro sut mae ein hysgol yn gweithio wrth sicrhau'r addysg
o’r ansawdd orau posibl i'n disgyblion mewn awyrgylch ddeinamig, weithgar a
hapus.
Credwn fod angen y gwerthoedd a’r sgiliau â ganlyn wrth ddatblygu i fod yn
ddysgwyr llwyddiannus ac yn bersonoliaethau crwn:
 caredigrwydd - y naill at y llall,
 cwrteisi,
 goddefgarwch,
 tegwch a chyfle cyfartal,
 gwybod ystyr y gair parch, a’i ymarfer at eraill o bob lliw a llun, pell ac
agos a beth bynnag fo'r hil, rhyw neu’r anabledd a hyrwyddo bywyd iach,
 dyfalbarhad – y gallu i ddal ati, hyd yn oed pan fo sefyllfaoedd yn anodd,
 gwydnwch,
 brwdfrydedd,
 bod yn benderfynol,
 y gallu i gyd-weithio a gwrando ar ymatebion eraill yn foneddigaidd,
 y gallu i ddysgu oddi wrth ein camgymeriadau,
 y gallu i ganmol a gwerthfawrogi gwaith eraill,
 y gallu i weithio yn galed fel rhan o dîm, ac yn annibynnol,
 y gallu i ryfeddu a chwestiynu a datrys problemau,
 y gallu i greu, bod yn greadigol a meddwl am syniadau gwreiddiol,
 y gallu i roi cymorth a chefnogaeth i’n gilydd
Gan ein bod yn byw mewn byd technolegol sy’n datblygu ac yn newid yn
barhaus, a llawer o swyddi’r dyfodol heb eu creu eto, llwyddwn i arfogi ein
disgyblion gyda’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cymryd rhan ac arwain
gweithlu’r dyfodol.
Fe'ch anogir felly, i ymddiddori yn holl weithgareddau'r ysgol; yn ei gwaith ac
yn ei gwahanol weithgareddau; yn y gymuned leol ac ar raddfa fyd-eang.
Gyda staff brwdfrydig a gofalgar, sy’n mynnu safonau uchel, gallwn gynnig
profiadau penigamp i'r disgyblion yn yr ysbryd fod pob un ohonom yn dysgu
ac yn datblygu yn barhaus.
Yr eiddoch,
Gwenan Davies-Jones
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“I have filmed in schools throughout the world
and have seen and experienced eduction in
action across the spectrum.
This school stands out as one that I would send
my children to – it ticks the boxes of friendliness
and standards.
This school and its approach could be a
template for primary education throughout the
UK.
The children are confident, friendly, openminded and polite. Well done all! And it is all of
you that makes it!”

Tim Short
Gwneuthurwr Ffilmiau
(Ffilmio arfer rhagorol ym maes Dinasyddiaeth Fyd Eang - un o bump o
ysgolion drwy’r byd, gan y Cyngor Prydeinig.)
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PARHAU I GREU A
CHYNNAL CYMUNED
HAPUS, OFALGAR, LLE
CAIFF POB UNIGOLYN
GYFLE I DDATBLYGU EI
DDONIAU, EI
WERTHFAWROGI, EI
BARCHU A’I YSGOGI
HYD EITHAF EI ALLU
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DISGRIFIAD O YSGOL LLANLLECHID
Ysgol Gynradd Sirol, ddyddiol, ddwyieithog, gydaddysgol yw’r ysgol hon, sy’n cynnwys
y Cyfnod Sylfaen (disgyblion 3-7 oed) a Chyfnod Allweddol 2 (disgyblion 7 -11oed).
Cynhelir Clwb Brecwast dyddiol yn rhad ac am ddim i’r disgyblion o 8 am ymlaen.
Cynhelir Cylch Meithrin ar y campws o dan arweiniad Mrs Debbie Griffiths; sesiwn y
bore o 8.50am – 11.50am a sesiwn y prynhawn o 1.00pm – 3.00pm yn ddyddiol. Gellir
cysylltu gyda Debbie Griffiths ar 07717534244.
Rydym hefyd yn cynnal Clwb Cinio o 11.00am – 1.00pm
Cynhelir Clwb ar ôl Ysgol o 3.00pm – 6.00pm Am fwy o fanylion cysylltwch â Ffiona
Sherlock ar 07899794135.
Polisi Derbyn Ysgol Llanllechid
i.
Yn rhan amser yn y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed
ii.
Yn llawn amser yn y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed
Yn ystod Tymor yr Haf gwahoddir rhieni’r disgyblion newydd i ddod â’u plant am
brynhawn i ymgyfarwyddo â’u hamgylchedd newydd. Bydd y disgyblion hŷn yn
chwarae rhan allweddol yn ystod y cyfnodau hyn. Cynhelir cyfarfod i’r rhieni newydd
yn ystod y prynhawn yn neuadd yr ysgol gan y Pennaeth a Phennaeth y Cyfnod
Sylfaen er mwyn egluro trefniadaethau’r ysgol.
Mynediad i`r Ysgol
Yr Adran Addysg yw’r Awdurdod mynediad i ysgolion y Sir. Mae’r Awdurdod yn
gweithredu polisi o gynnig lle Meithrin rhan amser i blant, yn y mis Medi yn dilyn eu
penblwydd yn dair oed, a lle llawn amser mewn Dosbarth Derbyn yn y mis Medi yn
dilyn eu penblwydd yn bedair oed.
Dylid nodi nad yw’r penderfyniad i roi mynediad i blentyn i’r Dosbarth Meithrin yn
gwarantu bod y plentyn yn cael lle yn y dosbarth Derbyn. Pan gynigir lle yn y flwyddyn
Derbyn, mae gan rieni’r dewis i ohirio mynediad eu plentyn i’r ysgol hyd at y tymor yn
dilyn penblwydd eu plentyn yn bump oed.
O dro i dro, gellir ystyried ceisiadau am fynediad i ysgol yn gynharach nag a gynigir o
dan bolisi mynediad y Sir. Yr unig eithriadau fydd yr achosion hynny a gyfeirir am
resymau penodol yng nghyd-destun Deddf Plant 1989 gan:
(i) Y Gwasanaethau Cymdeithasol neu’r
(ii) Swyddog Meddygol Sector perthnasol
Mae profforma ar gyfer gwneud cais ar gael gan yr ysgolion neu’r Adran Addysg. Y
dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 1 Mawrth 2016. Bydd rhieni’n derbyn llythyr
i’w hysbysu o benderfyniad yr Awdurdod Addysg ar 4 Mai, 2016. Y dyddiad cau ar
gyfer apeliadau yw 3 Mehefin 2016.
Cyfarfod y Pennaeth
Gellir cyfarfod gyda’r Pennaeth i drafod, drwy wneud apwyntiad. Rhoddwn
flaenoriaeth i rieni/gwarcheidwaid a cheisiwn eich gweld mor fuan ag sy’n ymarferol
bosib; yr un diwrnod â’r alwad ffôn fel arfer.
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STAFFIO 2017-2018
Pennaeth

Mrs Gwenan Davies Jones

Meithrin

Ms Rhian Haf

Blwyddyn 0

Mrs Hafwen Cranham/ Mrs Ffion Jones/Ms
Llinos Non Parri/Ms Elen Clwyd Evans

Blwyddyn 1

Mrs Rona Williams

Bl 2

Mrs Llinos Wilson

Bl 3/4

Mrs Bethan Jones

Blwyddyn 3

Mrs Marian Jones

Blwyddyn 4

Mrs Nerys Tegid

Blwyddyn 5

Mrs Stephen Jones

Blwyddyn 6

Mr Dafydd Jones

Cymorthyddion

Mrs Helen Roberts
Ms Leanne Parry
Mrs Gwen Swann
Ms Nicola Roberts
Mrs Sian Roberts
Ms Zoe Williams
Ms Amanda Owen
Ms Angharad Efans
Ms Kathryn New
Ms Lliwen Hughes
Ms Thelma Jones

STAFF ATEGOL
Swyddog Gweinyddol /
Clerc Cinio

Ms Leanne Parry
Mrs Wendy Jones

Gofalwraig

Mrs Gillian Griffiths

Cymorth Glanhau

Mrs Carol Roberts
Mr Adrian Jones

Cogyddes â Gofal

Mrs Mona Macdonald

Staff y Gegin

Ms Emma Monks/Mr Gavin Purcell

Goruchwylwraig Canol Dydd

Mrs Jean Hughes
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Y CORFF LLYWODRAETHOL 2017-2018

Cynrychioli’r Awdurdod Addysg Lleol

Cyngh.Walter Williams
Mrs Fiona Cadwaladr Owen
Mrs Meleri Davies

Cymunedol

Mrs Mandy Baines
Mr Haydn Davies (Cyf-etholedig)
Mrs Meleri Davies(Cyf-etholedig)
Mrs Sian Thomas

Rhieni

Mr Dafydd Beech
Mrs Lesley Hughes
Mrs Mari Wyn
Mr Huw Vaughan Jones

Cyngor Cymuned

Cyngh.Godfrey Northam

Cynrychioli’r Athrawon

Mr Huw Edward Jones

Cynrychioli’r Staff Ategol

Ms Leanne Parry

Pennaeth

Mrs Gwenan Davies Jones

Clerc

Mrs Iona Robertson

NODAU CRAIDD
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Mae gennym saith nod craidd ar gyfer plant ac maent yn seiliedig ar Gonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Y nodau hyn fydd yn sail i’n holl
weithgareddau.
Rydym yn anelu at sicrhau fod pob plentyn yn cael y dechrau gorau posib ar gyfer tyfu
a datblygu i’r dyfodol. Sicrheir fod pob disgybl:


yn cael cyfle i fanteisio ar amrywiaeth eang o gyfleoedd addysg, hyfforddiant a
dysgu, gan gynnwys cyfleoedd i feithrin sgiliau personol a chymdeithasol
hanfodol



yn cael mwynhau’r iechyd corfforol a meddyliol, cymdeithasol ac emosiynol
gorau posibl, gan sicrhau hefyd nad ydyn nhw’n cael eu cam-drin na’u herlid
ac nad oes unrhyw un yn cam-fanteisio arnyn nhw



yn cael manteisio ar amrediad o weithgareddau chwarae, gweithgareddau
hamdden, chwaraeon a gweithgareddau diwylliannol



yn cael gwrandawiad, yn cael eu trin â pharch, a bod eu hil a’u hunaniaeth
ddiwylliannol yn cael eu cydnabod



yn cael cartref diogel a chymuned sy’n cefnogi eu lles corfforol ac emosiynol



heb fod o dan anfantais o ganlyniad i unrhyw fath o dlodi
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PATRWM DIWRNOD YR YSGOL
Drysau yn agor am 8.45 a.m.
Sesiwn y Bore

Sesiwn y Prynhawn

Dosbarth Meithrin

9:00am - 11:00am

Cyfnod Sylfaen

9:00am - 12:00pm

Adran Iau

9:00am - 12:00pm

Cyfnod Sylfaen

1:00pm - 3:00pm

Adran Iau

1:00pm - 3:15pm

Egwyl y Bore

10:30am - 10:45am

Amser Cinio

12:00pm - 1:00pm

Egwyl Prynhawn

(Cyfnod Sylfaen yn unig)

2:05pm - 2:15pm

Nifer arferol yr oriau dysgu / addysgu wythnosol (heb gynnwys cofrestru, gwasanaeth
ac egwyl):




Y Meithrin
Cyfnod Sylfaen
Adran Iau

10 awr
21.5 awr
23.5 awr

Sylwer ein bod â gofal am y disgyblion yn swyddogol o 8:50am hyd at 3:00pm i’r
Cyfnod Sylfaen a 3:15pm i’r Adran Iau.
Ar adegau gwahanol o’r flwyddyn cynhelir y clybiau â ganlyn:







Clwb Ffrangeg
Clwb Newyddiadura
Clwb Gitâr
Clwb Chwaraeon y Ddraig
Clwb Cyfrifiaduron
Clwb Pêl droed

Cewch fwy o fanylion ar ddechrau’r flwyddyn ysgol.
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GORUCHWYLIO’R DISGYBLION
Nod
Sicrhau diogelwch y plant, a chadw safon dderbyniol o oruchwyliaeth, trefn a
disgyblaeth.
Mae’r ysgol yn gweithredu trefn goruchwylio plant yn ystod y cyfnodau canlynol:
1.
2.
3.
4.
5.

Cyn dechrau’r ysgol
Egwyl y bore
Egwyl cinio
Egwyl y prynhawn (Cyfnod Sylfaen)
Diwedd y prynhawn

15 munud (8:45 – 9:00)
15 munud (10:30 – 10:45)
1 awr
10 munud (2:05 – 2:15)
10 munud (3:15 – 3:25)

Sicrheir fod staff yr ysgol yn goruchwylio’r plant yn ystod amseroedd egwyl yn unol â’r
amserlen oruchwylio.
Bydd athrawon CA2 yn hebrwng eu disgyblion at giât yr ysgol ar ddiwedd pob diwrnod
ysgol.
Bydd unrhyw anafiadau yn cael eu cyfeirio at y Pennaeth neu at ein hymgeleddwyr:





Mrs A. Parry Owen
Mrs Ll. Wilson
Mr Stephen Jones
Mrs Rhian Jones

Trefniadau Tywydd Gwlyb
Mae’r Cyngor Ysgol wedi archebu gemau i’w defnyddio ar gyfer amseroedd chwarae
gwlyb. Cyfrifoldebau’r athrawon dosbarth yw sicrhau fod tasgau priodol ar gael i’r
disgyblion.

Trefniadau'r Awr Ginio
Fe fydd dau eisteddiad i ginio a threfnwyd system rota i ddisgyblion CA2 er sicrhau
tegwch. Disgyblion Cyfnod Sylfaen fydd yn cael cinio yn gyntaf yn ddyddiol.
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GOFAL BUGEILIOL
Rhoddir pob disgybl yng ngofal athro/athrawes ond ceisia’r staff cyfan ymorol am les
yr holl ddisgyblion. Rhoddir cryn bwyslais ar ddisgyblion i feithrin hunanddisgyblaeth; i
fod yn gyfrifol am eu gweithredoedd ac i ddeall arwyddocâd y gair ‘parch’.
Mae pob athro/athrawes â chyfrifoldeb dros ofal bugeiliol ond mae’r cyfrifoldeb
penodol am ofal bugeiliol gan:
Mrs Gwenan Davies Jones, Pennaeth (Lefel 2 Amddiffyn Plant)
Mr Huw E. Jones, Dirprwy Bennaeth (Lefel 2 Amddiffyn Plant)
Mrs Llinos Wilson, Pennaeth Cyfnod Sylfaen (Lefel 2 Amddiffyn Plant)
Mrs Fiona Cadwaladr, Llywodraethwraig â chyfrifoldeb Amddiffyn Plant (Lefel 2
Amddiffyn Plant)
Mae gofal bugeiliol yn cynnwys:
 Gofalu fod y disgyblion yn cydymffurfio â rheolau prydlondeb a disgyblaeth.
 Cyflwyno pob gwybodaeth angenrheidiol a llythyrau i’r disgyblion.
 Sicrhau fod adroddiadau i’r rhieni yn cael eu paratoi ar ddiwedd blwyddyn ysgol.
 Delio â materion lles ac amddiffyn plant drwy roddi gwybodaeth i’r Pennaeth yn y
lle cyntaf; Dirprwy Bennaeth yn yr ail le a fydd yn cysylltu â’r Gwasanaeth Lles a’r
Gwasanaeth Cymdeithasol/ rhieni a chyrff priodol. Os oes cwyn am y Pennaeth –
cyfeirio’r gwyn at y Cadeirydd Llywodraethol
 Sicrhau fod y rhieni yn llenwi ffurflenni perthnasol er mwyn rhannu gwybodaeth
ynglŷn â phwy sy’n gyfrifol am nôl eu plant o’r ysgol.
 Sicrhau diogelwch y plant ar bob achlysur yn yr ysgol e.e. haul ac wrth fynd ar
deithiau addysgol. (Ffeil yn yr ysgol)
 Sicrheir fod yr Uwch Dim Rheoli wedi derbyn Lefel 2 Amddiffyn Plant a phob aelod
arall o staff, gan gynnwys staff arlwyo a glanhau wedi derbyn Lefel 1.
Bydd meddyg, nyrs yr ysgol, deintydd a’r ymwelydd iechyd yn ymweld â’r ysgol yn
achlysurol i roi profion golwg/clyw i’r disgyblion. Cynhelir cyfweliadau gyda’r rhieni yn y
Feddygfa ym Methesda a chydweithir â hwy yn gyson. Mae’r ysgol hefyd yn rhan o’r
cynllun gwên - brwsio dannedd y disgyblion yn y CS.
Moddion
Ni chaniateir i athrawon roi moddion i’r disgyblion yn ystod oriau ysgol, oni bai bod
ffurflenni priodol wedi eu llenwi a’u harwyddo gan y rhieni/gwarcheidwaid. Ceir
cyflenwad o’r ffurflenni hyn gan y Swyddfa.
Tynnu Lluniau
Byddwn yn tynnu lluniau o’r disgyblion yn rheolaidd wrth iddynt gymryd rhan mewn
gweithgareddau gyda’r ysgol. Gall rhai o’r lluniau yma gael eu rhoi yn y papurau
newydd, eu cynnwys mewn cyhoeddiadau neu ar safle we'r ysgol, safle Cyngor
Gwynedd neu sefydliadau eraill y byddwn yn cydweithio â nhw.
Os nad ydych yn awyddus i’ch plentyn gael ei chynnwys/gynnwys mewn lluniau, a
fyddech cystal â llenwi bonyn a gewch pan fydd eich plentyn yn dechrau yn yr ysgol.
Os na dderbynnir y bonyn yn ôl, ar gyfer ein cofnodion, cymerir yn ganiataol nad oes
gennych wrthwynebiad.
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DATGANIADAU CWRICWLWM
Fe ddatblygir y cwricwlwm drwy gynlluniau sy'n cynnwys manylion am y cwrs addysg
a'r ffordd y caiff ei weithredu, er mwyn sicrhau bod y dysgu a'r addysgu o safon uchel.
Mae’r ysgol wedi mabwysiadu cynllun Cornerstones ac yn addasu a datblygu'r rhain i
ateb y gofynion.
Yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol cynllunnir y cwricwlwm yn yr ysgol ar
sail y meysydd canlynol ac fe'u rhennir yn ddau gategori:
Pynciau Craidd
 Cymraeg
 Saesneg
 Mathemateg
 Gwyddoniaeth

Pynciau Sylfaenol
 Hanes
 Daearyddiaeth
 Technoleg
 Addysg Gorfforol
 Celf
 Cerddoriaeth
 Technoleg Gwybodaeth
o

Yn ogystal, astudir Addysg Grefyddol yn ôl maes llafur a bennir gan yr Awdurdod
Addysg Leol.
Mae pob aelod o staff dysgu'r ysgol wedi derbyn cyfrifoldeb i fod yn arwain
pwnc/maes cwricwlaidd penodol ar un neu fwy o agweddau o'r cwricwlwm ac i
gynghori a chynorthwyo athrawon eraill yn eu meysydd.
Dehonglir gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol yng nghyd-destun athroniaeth a
pholisïau presennol yr Awdurdod.
Mae pob Rhaglen Astudio wedi ei rhannu o dan sgiliau ac ystod.
Ein nod yw creu sefyllfaoedd a sicrhau adnoddau fydd yn galluogi disgyblion i dyfu'n
bersonoliaeth lawn ac i ddatblygu ac ymarfer eu holl ddoniau gan roi pwyslais ar
feithrin sgiliau i gyd-fyw mewn heddwch a brawdgarwch gyda'n gyd-ddynion ymhell ac
agos.
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SGILIAU AR DRAWS Y CWRICWLWM
Er bod y Fframwaith sgiliau ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru yn anstatudol ac
wedi cael ei ddatblygu er mwyn cynnig arweiniad ynghylch parhad a dilyniant mewn
datblygu meddwl a TGCh i ddysgwyr 3 - 19 oed. Mae’r ddogfen yn cyd-fynd â
phwyntiau o eiddo Yr Athro Donaldson. Yng Nghyfnodau Allweddol 2, dylid rhoi
cyfleoedd i’r dysgwyr adeiladu ar y sgiliau y maent wedi eu datblygu yn ystod y Cyfnod
Sylfaen.
Dylai’r dysgwyr barhau i gaffael, datblygu, ymarfer, cymhwyso a mireinio’r sgiliau hyn
trwy dasgau grŵp a thasgau unigol mewn amrywiaeth o gyd-destunau ar draws y
cwricwlwm. Gellir gweld cynnydd yn nhermau mireinio’r sgiliau hyn a thrwy eu
cymhwyso i dasgau sy’n symud o’r diriaethol i’r haniaethol; syml i’r cymhleth; personol
i’r ‘darlun mawr’; cyfarwydd i’r anghyfarwydd; a dibynnol i’r annibynnol a’r cydddibynnol.
Medrau Rhifedd
 Rhif
 Mesur
 Defnyddio Data
 Ymresymu rhifiadol: sef datrys problemau/ymchwiliadau
 Rhifedd ar draws y cwricwlwm
Medrau TGCh (Cyfrifiadureg)
 Cyfathrebu
 Trin Data
 Modelu
Bydd y dysgwyr yn datblygu eu sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm trwy ddarganfod,
datblygu, creu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau a thrwy ddefnyddio ystod eang o
offer a meddalwedd
Medrau Meddwl
Bydd y dysgwyr yn datblygu eu meddwl ar draws y cwricwlwm trwy’r prosesau
cynllunio, datblygu a myfyrio.
Y Cwricwlwm Cymreig 7 – 14 oed
Mae dysgwyr CA2 (7 oed- 11 oed) yn cael cyfleoedd i ddatblygu a chymhwyso
gwybodaeth a dealltwriaeth o nodweddion diwylliannol, economaidd, amgylcheddol,
hanesyddol ac ieithyddol Cymru ac yn cyd-fynd gyda’n gwaith Siarter Iaith.
Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Mae’r dysgwyr gael cyfleoedd i hyrwyddo eu hiechyd a’u lles emosiynol, eu datblygiad
moesol ac ysbrydol; bod yn ddinasyddion gweithgar, hybu datblygiad cynaliadwy a
dinasyddiaeth fyd-eang a pharatoi ar gyfer dysgu gydol oes.
Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith
Mae’r dysgwyr yn cael cyfleoedd i ddatblygu eu hymwybyddiaeth o’r maes gyrfaoedd
a’r byd gwaith drwy wahodd gwaith.
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Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd Eang
Mae’r maes wedi ei gynllunio i’r adrannau a ganlyn:
 Yr amgylchedd naturiol
 Defnydd a Gwastraff
 Newid yn yr Hinsawdd
 Cyfoeth a Thlodi
 Hunaniaeth a Diwylliant
 Dewisiadau a Phenderfyniadau
 Iechyd

Bwyd a Ffitrwydd
Mae Cwricwlwm 2008 yn atgyfnerthu safle addysg bwyd yn y cwricwlwm ysgol yng
Nghymru’n sylweddol. Mae sgiliau paratoi bwyd ymarferol yn orfodol yng Nghyfnod
Allweddol 2

TREFNIADAETH DOSBARTH
Gwneir pob ymdrech i sicrhau fod:
 defnydd o le ac adnoddau’n cyfateb i anghenion y pwnc a’r disgyblion
 arferion a systemau’r ystafell ddosbarth ynglŷn â defnyddio adnoddau, ac ynglŷn
â’r ffyrdd y mae’r disgyblion yn gweithio, wedi eu sefydlu yn bendant
 defnydd o amser addysgu wedi cael ei drefnu’n effeithiol i hybu dyfnder, ehangder
a chydbwysedd yn dysgu’r disgyblion.

Dysgu a'r Addysgu
Amrywir trefniadaeth y dosbarth i gyfateb i wahanol brofiadau a gweithgareddau a
gynigir e.e. addysgu dosbarth cyfan fel uned, neu fesul grwpiau ar sail
oedran/gallu/cyfeillgarwch neu gall y disgyblion weithio mewn parau neu yn
annibynnol. Dibynna hyn i raddau helaeth ar y math o dasg yr ymgymerir â hi ar y
pryd.
Defnyddia'r athrawon dosbarth amrywiaeth o ddulliau addysgu ac y mae'r dulliau hyn
yn ddibynnol ar ffactorau megis gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol a sgiliau personol
a chymdeithasol y disgyblion.
Rhoddir pwyslais ar y Medrau Allweddol drwy’r Cwricwlwm Cenedlaethol sef:
Y Cwricwlwm Cymreig, Sgiliau Cyfathrebu, Sgiliau Mathemategol, Sgiliau Technoleg
Gwybodaeth, Sgiliau Datrys Problemau, Sgiliau Creadigol ac Addysg Bersonol a
Chymdeithasol.
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Yn ogystal, rhoddir pwyslais ar ddatblygu Medrau Meddwl gan gydnabod fod
disgyblion yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd.
Dengys gwaith ymchwil fod 34% o’r boblogaeth yn ddysgwyr clywedol h.y. dysgu drwy
sgiliau gwrando; 29% o’r boblogaeth yn ddysgwyr gweledol h.y. dysgu drwy weld;
37% o’r boblogaeth yn ddysgwyr cinesthetig h.y. dysgu drwy wneud.

Y CWRICWLWM
Mae Ysgol Llanllechid yn gweithio’n galed i sicrhau fod nodau'r Athro Donaldson yn y
ddogfen ‘Dyfodol Llwyddiannus’ yn weithredol yn ein hysgol. Sicrheir fod ein
disgyblion:


yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes



yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn
yn eu bywyd a’u gwaith



yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd



yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel
aelodau gwerthfawr o gymdeithas



yn ddilys; wedi’i wreiddio yng ngwerthoedd a diwylliant Cymru gan gyd-fynd â
chyfres o ddibenion y cytunwyd arnynt a’u datgan;



gael ei seilio ar dystiolaeth: manteisio ar yr arferion gorau yng Nghymru ac o
fannau eraill ac yn seiliedig ar ymchwil gadarn;



ymateb i wahanol anghenion: gan fod yn berthnasol i anghenion heddiw (yn
unigol, yn lleol ac yn genedlaethol) ond gan roi hefyd yr wybodaeth, y sgiliau a’r
agweddau sydd eu hangen ar bobl ifanc i wynebu heriau’r dyfodol fel dysgwyr
gydol oes;



bod yn gynhwysol: hawdd i bawb ei ddeall – gan gynnwys yr hawl i addysg o
safon uchel i bob plentyn a pherson ifanc ac ystyried eu safbwyntiau yng
nghyd-destun Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn
(CCUHP) a safbwyntiau rhieni a’r gymdeithas ehangach;



bod yn uchelgeisiol: gan gynnwys disgwyliadau uchel a pheidio â phennu
terfynau artiffisial ar gyflawniad a her i bob plentyn a pherson ifanc;



fod yn rymus: datblygu cymwyseddau a fydd yn galluogi pobl ifanc i allu
wynebu heriau eu bywydau yn y dyfodol yn hyderus;



uno: sicrhau dilyniant a llif gydag elfennau sy’n cyfuno ac yn datblygu i ffurfio
undod;



ennyn diddordeb: annog mwynhad wrth ddysgu a boddhad wrth feistroli
pynciau heriol;
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cael ei seilio ar sybsidaredd: ennyn hyder pawb ac annog perchnogaeth a
phenderfyniadau priodol gan y rhai sydd agosaf at y broses ddysgu ac
addysgu;



fod yn hylaw: cydnabod y goblygiadau o ran y trefniadau asesu ac atebolrwydd
priodol a chael cefnogaeth y trefniadau hynny hefyd

Yn ogystal â hyn, darparu cyfle cyfartal i bob disgybl yw nôd yr ysgol. Golyga hyn
ddarparu ar gyfer anghenion, diddordebau a galluoedd yr holl ddisgyblion yng
nghyd-destun symbylu chwilfrydedd a dychymyg. Trwy hyn anelir at sicrhau:
i)

y gallu i ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg yn effeithiol er mwyn meddwl a
chyfathrebu;
ii)
meddyliau chwilfrydig a all holi ac ymresymu;
iii) y gallu i werthfawrogi'r amgylchfyd yr ydym yn byw ynddo, traddodiadau a
diwylliant gan dalu sylw dyledus i'r Cwricwlwm Cymreig;
iv) y gallu i gydweithio ag eraill drwy annog goddefgarwch a datblygu agweddau a
fydd yn galluogi'r disgyblion i fod yn aelodau cyfrifol o gymdeithas;
v)
parch at werthoedd moesol, ysbrydol;
vi) datblygu sensitifrwydd, gwerthfawrogiad esthetig a sgiliau hamdden;
vii) sylw priodol i bob disgybl sydd ag anghenion arbennig e.e. rhai eithriadol o
alluog a rhai sydd angen mwy o gymorth i ddatblygu nifer o sgiliau sylfaenol;
viii) bod syniadau a chysyniadau yn cael eu cyflwyno trwy ddulliau bywiog a
deinamig sy'n hawlio ymateb disgyblion.

Addysg yn y Cyfnod Sylfaen
Mae saith Maes Dysgu wedi cael eu pennu i ddisgrifio cwricwlwm priodol ar gyfer plant
3 i 7 oed sy’n cefnogi datblygiad plant a’u sgiliau. Mae’n rhaid i’r Meysydd Dysgu hyn
gyd-fynd a chydweithio â’i gilydd i ddarparu dull trawsgwricwlaidd o greu cwricwlwm
perthnasol ac ymarferol. Ni ddylid eu trin ar wahân. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu
sgiliau plant ar draws y Meysydd Dysgu er mwyn sicrhau bod plant ifanc yn dysgu
mewn modd addas ac integredig.
Y saith Maes Dysgu yw:
•
•
•
•
•
•
•

Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol
Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
Datblygiad Mathemategol
Datblygu’r Gymraeg
Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
Datblygiad Corfforol
Datblygiad Creadigol

Mae Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol wrth
wraidd y Cyfnod Sylfaen, a dylid datblygu’r Maes Dysgu hwn ar draws y cwricwlwm.
Dehonglir gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol yng nghyd-destun athroniaeth a
pholisïau presennol yr Awdurdod. Ar gyfer pob maes ceir 'targedau cyrhaeddiad',
'rhaglenni astudio' a 'threfniadau asesu'
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CYFNODAU ALLWEDDOL
Mae addysg disgyblion o 3-11 oed wedi ei rannu i ddau brif gyfnod:



Cyfnod Sylfaen
Cyfnod Allweddol 2

– Disgyblion
– Disgyblion

3 - 7 oed
7 - 11 oed

Adwaenir y 'blynyddoedd' fel a ganlyn:









Dosbarth Meithrin
Blwyddyn 0 (Dosbarth Derbyn)
Blwyddyn 1
Blwyddyn 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6

-

Disgyblion 3, 4 oed
Disgyblion 4, 5 oed
Disgyblion 5, 6 oed
Disgyblion 6, 7 oed
Disgyblion 7, 8 oed
Disgyblion 8, 9 oed
Disgyblion 9, 10 oed
Disgyblion 10, 11 oed

Trefniadau Cwricwlaidd Arbennig
Trefnir gweithgareddau’r cwricwlwm yn wahaniaethol gan ddarparu ar gyfer anghenion
y gwahanol ddisgyblion. Rhoddir cynhaliaeth i’r disgyblion mewn amrywiol ffyrdd: drwy
waith gwahaniaethol, sylw mewn grwpiau bach - sylw un i un gan gymhorthydd sgiliau
sylfaenol neu gymhorthydd ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol. Bydd gwahanol
ddisgyblion yn derbyn gwahanol gynhaliaeth oddi fewn i’r dosbarth neu mewn grwpiau
bach am gyfnodau tu allan i’r dosbarth ac yn y dosbarth. Seilir y gweithgareddau ar
dargedau unigol y disgyblion. Mae’r disgyblion hynny sy’n derbyn cynhaliaeth ddwys
ar Ddatganiad a bydd eu cymorthyddion a’u hathrawon yn dilyn y cyfarwyddiadau
sydd yn ysgrifenedig yn eu Cynlluniau Addysg Unigol.
Mae’r ysgol yn derbyn gwasanaeth uwch gymhorthydd yn y CS am un diwrnod yr
wythnos.

FFRAMWAITH LLYTHRENNEDD A RHIFEDD
Ymhlith blaenoriaethau’r Gweinidog Addysg a Sgiliau mae’r angen i wella safonau
llythrennedd a rhifedd gan leihau effeithiau amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol.
Mae’r Rhaglen Lythrennedd Cenedlaethol a’r Rhaglen Rhifedd Cenedlaethol yn gosod
gweithrediadau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu rhoi ar waith ar gyfer gwella
safonau llythrennedd a rhifedd yng Nghymru.
Mae fframwaith cenedlaethol statudol a phrofion cenedlaethol yn rhan annatod o’r
ddwy raglen. Yn bennaf oll, offeryn cynllunio'r cwricwlwm yw'r FfLlRh sy'n cynorthwyo
pob athro/athrawes i gynnwys llythrennedd a rhifedd yn rhan annatod o addysgu'r
cwricwlwm. Nod y Fframweithiau yw i gynorthwyo pob athro/athrawes i ystyried bod
ganddo/ganddi rôl bwysig o ran datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd eu dysgwyr.
Mae'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol yn canolbwyntio ar dri maes
llythrennedd a phedwar llinyn rhifedd, ac mae gwahanol elfennau o fewn y llinynnau
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hynny. Bydd y disgwyliadau ym mhob un o'r llinynnau yn gymorth i athrawon bennu'n
fanwl gywir y cynnydd a ddisgwylir yn y sgiliau hyn mewn cyd-destun sy'n addas i'r
oedran.

PROFION DARLLEN BLYNYDDOL
Yn ôl y Llywodraeth, diben y profion yw cynorthwyo athrawon ac ysgolion i nodi
cryfderau a gwendidau unigolion, a grwpiau o ddysgwyr. Byddant yn helpu i sicrhau
fod y cymorth ar gyfer y rhai hynny sydd angen cymorth y cael ei ddiwallu.
Mae’r profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol yn cael eu rhoi ar waith yn statudol yn
ystod tymor yr Haf. Bydd yn ofynnol i bob dysgwr o Flynyddoedd 2 i 9 sefyll y prawf
darllen a’r profion rhifedd.

ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY)
Trefniadau ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
Egwyddorion
Mae’r ysgol hon yn anelu at sicrhau:
 cyfle cyfartal cwricwlaidd a chymdeithasol i ddisgyblion ag AAA.
 cydweithio’n effeithiol ag asiantaethau statudol ac eraill perthnasol i’r plentyn a’i
anawsterau
 cysylltiad agos gyda rhieni er mwyn sicrhau partneriaeth effeithiol i helpu’r
disgyblion
 pwyslais ar gyfraniad y disgybl ac yn rhoi pob ystyriaeth i’w farn
 ymateb ysgol gyfan i helpu’r disgybl
Amcanion





Sicrhau bod cyfundrefn yn bodoli yn yr ysgol i adnabod yn gynnar y plentyn
sydd ag anawsterau a all fod yn llesteirio ei addysg
Casglu gwybodaeth ynghyd gan athrawon, rhieni, y disgybl ac eraill i sicrhau y
ceir y ddealltwriaeth orau am natur anawsterau’r plentyn
Sicrhau y caiff y ddarpariaeth angenrheidiol ei gwneud ar gyfer unrhyw ddisgybl
sydd ag ADY
Ceisir sicrhau cydweithrediad a chefnogaeth y rhieni ac eraill mewn perthynas
ag adnabod a darparu gwasanaeth
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Cydlynydd
Y Cydlynydd ADY yw Nerys Tegid. Mrs Lesley Hughes yw’r aelod dynodedig sy’n
ymwneud â’r maes hwn.
Sut mae disgyblion ag ADY yn cael eu cynnwys?
Bydd yr ysgol yn darparu cefnogaeth sensitif a phriodol er mwyn sicrhau fod pob
disgybl yn cael ei gynnwys yn holl weithgareddau’r ysgol. Dilynir Cod Ymarfer
Comisiwn Hawliau’r Anabl (ysgolion) a’r ddeddf AAA ac Anabledd.
Cysylltiadau
Sicrheir cysylltiadau cryf â’r:
 Rhieni
 Y Gwasanaeth Seicoleg Addysg
 Athrawon Arbenigol
 Gwasanaeth Iechyd
 Gwasanaethau Cymdeithasol
 Gwasanaeth Lles Addysg
 Cyrff Gwirfoddol
 Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc
Mae trefn arbennig wedi ei mabwysiadu a’i gweithredu i gofnodi holl anghenion y plant
y cyfeirir atynt yn y Cod Ymarfer.
Asesir y disgyblion drwy brofion safonedig mewn Iaith a Rhif a dilynir arweiniad yr
Awdurdod Addysg.
Cynllunnir Cynllun Addysg Unigol sef rhaglen waith unigol, o ganlyniad i’r asesiadau.
Cedwir cofnodion manwl yn yr ysgol ynglŷn â pha gamau y mae’r plant arnynt:
Yn y lle cyntaf nodir os oes mynegiant o bryder.
Cam 1 – Gweithgareddau gan yr Ysgol
Cam 2 – Gweithgareddau gan yr Ysgol a Mwy a 3 *
Cam 3 – Datganiad
Bydd y cymorth a roddir i’r disgyblion yn cynyddu drwy’r camau. Darperir cymorth
ychwanegol gan athrawes arbenigol, cymhorthydd sgiliau sylfaenol, cymorthyddion
dosbarth, cymorthyddion Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Uned Dyslecsia Prifysgol
Bangor. Darperir cymorth yn unigol a/neu fel grŵp a dilynir y rhaglenni Cynllun Addysg
Unigol. Mae amserlenni manwl yn yr ysgol wedi eu paratoi er mwyn ateb anghenion y
disgyblion ADY er mwyn sicrhau’r ddarpariaeth orau posib yn nhermau amser ac
ansawdd. Er nad yw’r Uned Anghenion Dysgu Ychwanegol yn bodoli o Fedi 2010 yn
dilyn argymhelliad a phenderfyniad yr Awdurdod Addysg, defnyddir yr ystafell ar gyfer
targedu anghenion ac addysgu grwpiau o blant ADY yn unol â’u rhaglenni unigol.
Mae’r ysgol yn gweithio’n agos gydag asiantaethau amrywiol gan gynnwys cynnal
cyfarfodydd cyson gyda’r Seicolegydd Addysg a fydd yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd
i asesu plant a chyfarfod rhieni ac i gynnig arweiniad.
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DISGYBLION MWY ABL A THALENTOG
Ar gyfer plant galluog bydd yr athro/athrawes dosbarth mewn ymgynghoriad â'r
arweinyddion cwricwlaidd yn paratoi gwaith ymestynnol ar eu cyfer yn unol â pholisi’r
ysgol.

DARPARU AR GYFER PLANT SY’N DERBYN GOFAL GAN
YR AALl
Cyflwyniad
Mae’r polisi hwn yn ymwneud â disgyblion sydd yng ngofal Cyngor Gwynedd am
gyfnod byr neu dymor hir. Y person dynodedig yw Gwenan Davies-Jones.
Cyd-destun
Mae consensws bellach ymhlith ymchwilwyr, llunwyr polisi, a’r bobl ifanc sy’n destun y
polisi, eu bod yn dod wyneb yn wyneb â nifer o broblemau yn cynnwys:
 Bwlio (am eu bod yn agored i niwed, yn hytrach nag fel canlyniad penodol
derbyn gofal yr AALl)
 Anawsterau emosiynol ac ymddygiadol
 Teimlo’n unig fel canlyniad i fod ar wahân i deulu a/neu ffrindiau
 Amharu ar eu haddysg cyn cael eu derbyn i ofal
 Newid ysgol yn aml wrth dderbyn gofal
 Poeni am yr hyn sy’n digwydd gartref
 Agwedd negyddol neu dorcalonnus cyfoedion, staff gofal ac athrawon gan
gynnwys disgwyliad isel o gyrhaeddiad
 Diffyg cyrhaeddiad yn arwain at ddiffyg cymhelliant a diffyg hyder
Datganiad o fwriad
Bydd Gwasanaeth Ysgolion Gwynedd yn unol â’i dyletswydd statudol yn cynghori a
chynorthwyo ysgolion i ddiogelu a hyrwyddo lles plentyn sy’n derbyn gofal ac yn
arbennig hyrwyddo cyflawniad addysgol y plentyn
Fframwaith Statudol
Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 4.2 Deddf Plant 2004 4.3 Deddf Addysg 1996
Egwyddorion Sylfaenol
Mae gan bob 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.
Dyletswydd Gwasanaeth Ysgolion Gwynedd
 Sicrhau fod pob plentyn yng ngofal yr AALl yn cael mynediad i addysg briodol
ar gyfer ei allu neu’i ddawn
 Mewn cydweithrediad ac adran gwasanaethau cymdeithasol y cyngor, sicrhau
hyfforddiant i athrawon yn y strategaethau a’r fethodoleg fydd yn hyrwyddo lles
a chyflawniad addysgol plenty sydd yng ngofal yr awdurdod lleol.
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Rhannu arferion da yn y maes rhwng ysgolion
Mewn cydweithrediad â gwasanaethau cymdeithasol y cyngor, cadw rhestr
gyfredol o athrawon a enwir fel eiriolwr dros blant mewn gofal cyhoeddus. Lle
ystyrir bod angen gwahardd disgybl, bydd y Gwasanaeth Addysg yn sicrhau
bod rhywun yn gweithredu fel eiriolwr dros y person ifanc
Enwi swyddog oddi fewn i’r awdurdod lleol sydd â chyfrifoldeb am gadw golwg
cyffredinol ar bresenoldeb y plant sydd mewn gofal
Bydd cynnydd addysgol pob disgybl yng ngofal yr awdurdod yn cael ei fonitro
yn yr adolygiad statudol o drefniadau gofal. Lle bo’n bosib, i’r plant mewn gofal
sydd â datganiad o anghenion addysgol arbennig, bydd y cyfarfod blynyddol i
drafod eu datganiad a’r cyfarfod i drafod eu cynllun gofal yn cael ei gyd-lynu.
Bydd y Gwasanaeth yn ymateb i’r disgwyliad arnynt i sicrhau lleoliad addysgol
ar gyfer disgybl mewn gofal o fewn 20 diwrnod ysgol fan bellaf. Lle na fydd
cadw at yr ugain diwrnod yn bosibl, byddent yn darparu addysg dros dro, nes
datrys y sefyllfa.
Bydd y Gwasanaeth yn sicrhau bod y plant yng ngofal yr awdurdod yn rhan o
unrhyw drafodaeth a phenderfyniadau ynglŷn â’u haddysg. Bydd eu barn yn
cael ei ystyried a’i gofnodi’n ofalus.
Asesu pa agweddau ar gymorth addysg fydd eu hangen ar blant ar ôl iddynt
gael eu mabwysiadu
Bydd pob plentyn mewn gofal yn cael cyfle i gyfranogi o weithgareddau tu allan
i oriau ysgol a drefnir, gan gynnwys rhai academaidd, diwylliannol, chwaraeon
a hamdden, er mwyn lledu profiadau'r disgyblion a chodi eu hyder a’u hunan
ddelwedd.

Dyletswyddau Corff Llywodraethol Ysgol
Dylai corff llywodraethol ysgolion sicrhau bod polisi gweithredol ganddynt ar gyfer
plant yng ngofal yr awdurdod lleol. Bydd y polisïau 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 â 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
Cyfrifoldebau a dyletswyddau Penaethiaid ysgolion
 Sicrhau bod aelod o staff wedi ei ddynodi i dderbyn cyfrifoldeb penodol am
ddisgyblion sydd yng ngofal yr awdurdod lleol
 Sicrhau bod yr ysgol yn monitro absenoldeb disgyblion sydd yng ngofal yr
awdurdod lleol, a chyflwyno adroddiad i’r awdurdod addysg.
 Sicrhau awyrgylch ac ethos cadarnhaol parthed disgyblion yng ngofal yr
awdurdod, gan greu ysgol ple mae stereoteipio negyddol am y disgyblion hyn
yn cael ei herio.
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Bod yn ymwybodol o sensitifrwydd gwahardd disgyblion sy’n derbyn gofal yr
awdurdod lleol, gan gydnabod yr angen i blant felly dderbyn addysg ddi-fwlch.
Sicrhau bod pob disgybl yn meddu ar Gynllun Addysg Bersonol (CAP).
Cyfrifoldeb yr ysgol, ar ôl ymgynghori gyda rhieni, gofalwyr ac asiantaethau
priodol yw llunio CAP. Dylid cytuno â’r CAP cyn gynted â bo modd, ac o fewn
20 diwrnod fan bellaf ar ôl i’r plentyn fynd i ofal neu i ysgol newydd.
Sicrhau bod unrhyw anghenion addysgol arbennig yn cael eu darparu mewn
cydweithrediad a’r Cyd-gysylltydd Anghenion Arbennig yn yr ysgol.

ASESU A CHYNNYDD Y DISGYBLION
Mae asesu parhaus wedi bod yn rhan naturiol a phwysig o waith athrawon
cydwybodol erioed. Mae hyn yn sail i baratoi gwaith addas ar gyfer eich plentyn chwi.
Bydd plant Meithrin a Derbynyn cael eu hasesu yn ôl canllawiau asesu y Cyfnod
Sylfaen yn ystod y tymor cyntaf.
Ar ddiwedd Tymor yr Haf, byddwch yn derbyn adroddiad ysgrifenedig ar ddatblygiad
eich plentyn Blwyddyn Meithrin i Flwyddyn 6. Bydd yr adroddiad yn cynnwys:











Sylwadau ar ddatblygiad eich plentyn o fewn holl bynciau’r Cyfnod Sylfaen
neu’r Cwricwlwm Cenedlaethol
Lefelau cyrhaeddiad eich plentyn yn y pynciau craidd (Cymraeg, Mathemateg a
Datblygiad Personol) ar ddiwedd B2, (Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a
Gwyddoniaeth) ar ddiwedd B6
Cymariaethau rhwng canlyniadau eich plentyn (Bl2 a Bl6) gyda chanlyniadau
cyfartalog cenedlaethol.
Gwybodaeth am sgorau profion darllen/rhifedd eich plentyn
Sylwadau gan yr athro/athrawes ar agwedd, ymddygiad a datblygiad cyffredinol
Sylawdau gan y disgybl ac yna, sylwadau gennych chi fel rhieni
Cofnod o bresenoldeb y plentyn yn ystod y flwyddyn.
Argymhellion i’r plentyn a’r rhieni.
Dyddiad ac amser i drafod yr adroddiad.
Dyddiad agor yr ysgol ym mis Medi.

Caiff copi o'r adroddiad ei gadw yn yr ysgol.
Cynhelir Nosweithiau Rhieni ddwy waith y flwyddyn. Rhydd hyn gyfle i rieni drafod
datblygiad euplant gyda'r athro/athrawes ddosbarth. Cynhelir tiar noson rieni yn ystod
y flwyddyn. Mae`r noson rieni yn nhymor yr haf yn benodol ar gyfer trafod yr adroddiad
blynyddol a chynnydd eich plenty ar hyd y flwyddyn.
Cwblheir asesiadau athrawon ar ddiwedd pob blwyddyn addysgol. Yn ôl rhaglen y
Cwricwlwm Cenedlaethol bydd disgyblion B2 yn cael asesiad mwy ffurfiol ar ddiwedd
y Cyfnod Sylfaen a’r un modd i ddisgyblion B6 ar ddiwedd CA2. Bydd adroddiad llawn
o lefel o gyrhaeddiad disgyblion yn B2 a B6 yn y pynciau craidd yn cael ei baratoi ar
gyfer rhieni erbyn diwedd y flwyddyn addysgol.
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Trefniadau ar gyfer mynediad Disgyblion ag Anghenion Corfforol
Mae cryn waith eisoes wedi ei wneud ar adeilad Ysgol Llanllechid yn ystod 2014-5 i
hwyluso mynediad i ddisgyblion anabl e.e. lloriau gwrth lithr, canllawiau ar y coridorau,
toiled anabl, rampiau i’r prif fynedfeydd a lledu coridorau. Mae ystafell orffwys/therapi
pwrpasol wedi ei lleoli ar y coridor uchaf ac mae drysau wedi eu lledu ar gyfer
cadeiriau olwyn. Yn ogystal â hyn, mae rampiau a chanopi wedi eu codi tu allan i’r brif
fynedfa ar gyfer hwyluso mynediad i gadeiriau olwyn.
Mae’r Llywodraethwyr yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau ac yn sicrhau fod ein Cynllun
Hygyrchedd a Chynllun Cydraddoldeb yn gyfredol.
Cyfle Cyfartal
Yn unol â pholisi'r Awdurdod Addysg, mae Ysgol Llanllechid yn derbyn cyfrifoldeb i
sicrhau cyfle cyfartal i’w holl weithwyr a disgyblion, ac yn hybu strategaeth o gyfle
cyfartal o fewn yr ysgol. Nid oes gwahaniaethu ar unrhyw elfen gan gynnwys lliw, hil,
cenedl, oedran na rhyw.

IECHYD A DIOGELWCH
Mae’r ysgol wedi mabwysiadu polisi Iechyd a Diogelwch a argymhellwyd gan yr
Awdurdod Addysg. Mae Iechyd a Diogelwch yn greiddiol bwysig i ni ac atebwn y
gofynion drwy lunio asesiadau risg a sicrhau fod pob ymwelydd yn galw yn swyddfa’r
ysgol wrth gyrraedd ac yn gwisgo bathodynnau. Ceir clo digidol ar y prif fynedfeydd.





Dylai disgyblion barchu rheolau Iechyd a Diogelwch yr ysgol bob amser.
Cynhelir Dril Tân yn rheolaidd a chofnodir hynny yn y llyfrynnau perthnasol.
Cyfrifoldeb y plentyn yw ei eiddo personol.
Dylid marcio popeth - dillad, bagiau yn glir gydag enw’r disgybl er mwyn gallu
eu hadnabod.

Ceir copi llawn o’r polisi hwn yn yr ysgol.
Iechyd a Diogelwch yn y Maes Parcio
Hoffem apelio arnoch i gymryd pob gofal wrth ddanfon a nôl eich plant o’r ysgol gan
fod cryn brysurdeb tu allan i brif fynedfa’r ysgol ac wrth y drofan ar ddechrau a therfyn
y diwrnod ysgol.

Gyrwyr Ceir:
 Cofiwch yrru yn araf a gofalus.
 Cofiwch barcio yn y llefydd priodol.
 Cofiwch ollwng eich plant o’r ceir yn y man cywir a dynodedig
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Cerddwyr
 Cofiwch gadw at y mannau diogel gan edrych ar ôl eich plant drwy’r amser.
 Mae hi’n anodd gweld plant bach tu ôl i’r ceir.
 Sylweddolwn fod parcio yn gallu creu problemau, felly apeliwn arnoch i rannu
ceir lle bod hynny’n ymarferol.
 Cofiwch am apêl ein Cyngor Ysgol a’n Grŵp Ysgol Werdd: Helpwch ni i
leihau'r nifer o geir sy’n defnyddio ein maes parcio!

Y DREFN GWYNO
Crynodeb o weithdrefnau Delio Gyda Chwynion Cyffredinol yr ysgol
Mae’r Corff Llywodraethol wedi mabwysiadu polisi ynglŷn â’r drefn i’w dilyn pan
dderbynnir cwynion yn gysylltiedig â’r ysgol.
Ym mhob achos dylid cysylltu â’r ysgol i wneud apwyntiad i drafod unrhyw gŵyn
gyda’r Pennaeth yn y lle cyntaf, neu gysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr os yw’r
gŵyn am y Pennaeth.
Pwysleisir, y gellir ymdrin â llawer o gwynion yn gyflym ac effeithiol drwy ystyriaeth
anffurfiol yn seiliedig ar drafodaethau gyda’r Pennaeth. Hwn yw’r cam cyntaf, a bydd y
Corff Llywodraethu’n disgwyl bod y cam yma wedi ei gyflawni cyn cyflwyno’r gŵyn yn
ffurfiol mewn achosion eithriadol. Os nad ydych yn fodlon yn dilyn trafodaeth â’r
Pennaeth a chyfnod rhesymol i ddelio a’r anghydfod, yna cynghorir chwi i gysylltu â
Chadeirydd y Corff Llywodraethol.

ADDYSG RHYW A PHERTHNASOEDD
Nod
Ein nod i gyflwyno Addysg Rhyw a Pherthnasoedd yw gwneud hynny drwy roddi sylw
dyledus i agweddau moesol ac y dylai ganolbwyntio ar rinweddau bywyd teuluol
cadarn.
Amcan Addysg Rhyw a Pherthnasoedd yw helpu a chefnogi pobl ifanc wrth iddynt
ddatblygu yn gorfforol, yn emosiynol, yn foesol, ac yn ysbrydol. Rhoddir cryn bwyslais
ar raglen sy’n helpu disgyblion i barchu eu hunain ac eraill ac i symud yn hyderus o
blentyndod, trwy lencyndod, a maes o law i fod yn oedolion. Nôd y polisi hwn yw bod
yn gwbl sensitif i ddiwylliannau a chrefyddau eraill, yn unol â threfn yr ysgol i weithio,
cynhwysir pob disgybl.*
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Hanfod ARhPh yw deall pwysigrwydd perthnasedd sefydlog a chariadus, wedi eu selio
ar barch, cariad, gofal ac adeiladu perthnasau llwyddiannus a chyfeillion â’r gymuned
ehangach.
Yn Ysgol Llanllechid mae ARhPh yn rhan annatod o raglen Addysg Bersonol a
Chymdeithasol a cheir rhaglen sy’n weithredol yn y CS sy’n ymgorffori:
 Gwybod enwau rhannau o’r corff er mwyn medru gwahaniaethu rhwng gwryw a
benyw.
 Gofalu am y corff.
 Gwahaniaethu rhwng cyffwrdd yn briodol ac yn amhriodol.
Erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2 ymdrinnir â gwybodaeth a dealltwriaeth yn y
meysydd:
 Gwybodaeth sut i gadw’n iach
 Deall y newidiadau corfforol ac emosiynol sy’n digwydd wrth gyrraedd blaen
aeddfedrwydd
 Gwybod sut y cynhelir babanod
 Gwahaniaethu rhwng cyffwrdd yn briodol ac yn amhriodol.

Materion penodol:
Llencyndod
Darperir y disgyblion ar gyfer llencyndod fel bod ganddynt y wybodaeth a’r hyder i reoli
newidiadau corfforol ac emosiynol. Yn ein hysgol ni, gwneir hyn ym mlynyddoedd 5 a
6.
Y Mislif
Mae rhaglen yr ysgol yn paratoi’r merched ar gyfer y mislif a chaiff bechgyn yr un
wybodaeth yn ogystal fel rhan o’n rhaglenni.
Cydweithio â rhieni
Mae cyfraniad y rhieni yn holl bwysig o ran:
 Dysgu eu plant am ryw a pherthnasoedd
 Cynnal diwylliant ac ethos y teulu.
 Helpu eu plant i ymdopi ag gweddau emosiynol a chorfforol.
*Mae gan rieni hawl i esgusodi eu plant o’r cyfan, neu rannau o’r ARhPh gan eithrio’r
elfennau hynny sy’n rhan o’r Cwricwlwm Cenedlaethol statudol. Gwnaiff yr ysgol
drefniadau eraill ar gyfer plant y mae eu rhieni’n dymuno iddynt gael eu hesgusodi o’r
rhaglen ARhPh.
Yn ogystal, mae hawl gan rieni i weld unrhyw ddeunyddiau e.e. fideo a ddefnyddir
wrth addysgu’r maes hwn.
Amddiffyn Plant
Pe bai disgybl yn sôn ei f/bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol dylid
cyfrif y mater yn fater amddiffyn plant, a dilyn gweithdrefnau’r ysgol yn ddi-oed. Gweler
y Polisi llawn.
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ADDYSG GREFYDDOL A CHYD ADDOLI
Nid yw'r ysgol hon yn dal cysylltiad uniongyrchol a ffurfiol ag unrhyw enwad crefyddol.
Y ffydd Gristnogol yw sail cwrs Addysg Grefyddol yr ysgol.
Amcanion
Dylai Addysg Grefyddol fod yn ddylanwad positif yn natblygiad pob disgybl - yn ei
gynorthwyo i ddatblygu ei werthoedd ac i fagu ymwybyddiaeth o'i gyfrifoldebau
cymdeithasol:
 fewn ei deulu;
 gyda'i gyfoedion;
 tuag at gyd-ddyn o wahanol gefndir, lliw, cred a hil.
Amcanion Penodol
1. Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o leoedd o addoliad, patrymau addoliad a
nodweddion penodol addoliad ac adfyfyrdod.
2. Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddathliadau a defodau crefyddol, a sut mae
credinwyr yn mynegi eu ffydd trwy gyfrwng defodau a seremonïau arbennig.
3. Datblygu dealltwriaeth o ystyr arweiniad crefyddol; dysgu ynghylch sylfaenwyr y
crefyddau mawr ac arweinwyr crefyddol eraill a sut yr adlewyrchir eu swyddogaeth fel
arweinwyr mewn llyfrau sanctaidd megis y Beibl.
4. Deall diben a gwerth cod ymddygiad sy'n seiliedig ar grefydd a'r modd mae unigolion
a chymunedau yn ymateb i god o'r fath ac yn ymarfer eu crefydd.
5. Deall sut y caiff swyddogaeth a chyfraniad unigolion fel aelodau o gymuned grefyddol
eu gwerthfawrogi a sut mae'r cymunedau hyn yn rhan o deulu byd-eang a'r
cyfrifoldebau sy'n deillio o hynny.
6. Dirnad sut mae pobl sy'n arddel gwahanol grefyddau yn adnabod ac yn dathlu trefn y
greadigaeth a'r cyswllt rhwng hyn â dysgeidiaeth grefyddol.
7. Gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â chrefydd ac ymateb i gwestiynau sy'n ymwneud â
chrefydd, gan roi ystyriaeth arbennig i brofiadau ac agweddau personol mae'r rhain
yn seiliedig arnynt.
Casgliad
Rhydd Addysg Grefyddol gyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu dealltwriaeth a
gwerthfawrogiad o ddimensiwn crefyddol bywyd; sut y caiff ei fynegi gan unigolion a
chymunedau a sut mae'n effeithio ar gymdeithas a'r gwerthoedd hynny sy'n cael eu
harddel ganddi.
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Gwasanaeth Boreol
Ceir gweithred o addoliad bob diwrnod ysgol yn y dosbarthiadau neu yn y neuadd fel
ysgol gyfan.
Yn ystod y cyfnodau hyn cyd-leferir gweddïau a dysgir emynau a rhoddir cyfle i'r
disgyblion gymryd rhan drwy sgwrsio, darllen storïau personol, gwrando ar storïau o'r
Beibl ac eraill, gwrando ar gerddoriaeth, gweddïo'n fyrfyfyr drwy ddatblygu’r agwedd
ysbrydol. Fe geisir creu awyrgylch a naws briodol drwy ddefnydd o gerddoriaeth ac ati.
Fe anogir ymddygiad o barch ac aeddfedrwydd wrth i'r disgyblion gydaddoli.
Fe'ch atgoffir o'r hawl i dynnu eich plentyn o Addysg Grefyddol a chydaddoli. Mewn
achos o'r fath, bydd y disgybl yn cael cyfle i weithio ar brosiectau unigol.

ETHOS A GWERTHOEDD YR YSGOL
Mae Ysgol Llanllechid yn ysgol sy’n dangos gofal am bob un o’r disgyblion fel ei
gilydd. Mae’r ysgol yn dysgu ac yn datblygu yn barhaus, gan gynnig llu o brofiadau
addysgol. Gweithiwn fel tîm i greu amgylchedd ysbrydoledig i`r holl staff a’r disgyblion.
Yn Ysgol Llanllechid anelir tuag at:










Weithio gyda’n gilydd
Cefnogi ein gilydd
Datblygu a symud ymlaen yn barhaus
Feithrin hyder yn ein gilydd ac ymddiriedaeth yn ein gilydd
Ddisgwyliadau uchel
Werthfawrogi’r naill a’r llall
Warchod yr hyn sy’n bwysig
Sicrhau cyfathrebu gonest ac agored
Ddefnyddio hiwmor

“Mae hon yn Ysgol lwyddiannus sy’n darparu’n dda ar gyfer ei disgyblion”
Adroddiad ESTYN ar Ysgol Gynradd Llanllechid 2010.
Mae Ysgol Llanllechid yn gymuned hapus a gofalgar a rhoddir ystyriaeth yn gyson i
ystyr y gair ‘parch’. Ystyrir pob aelod o’r ysgol, yn ddisgyblion ac yn staff fel aelodau o
un teulu a cheisiwn feithrin ymwybyddiaeth o oddefgarwch a gofal at y naill a’r llall.
Meithrinir y disgyblion i goleddu'r gwerthoedd hyn a’u hymarfer, nid yn unig at ei gilydd
oddi mewn i`r ysgol, ond tuag at ymwelwyr ac aelodau o gymdeithas bell ac agos a
thrwy werthfawrogi a dysgu oddi wrth yr hyn sy’n wahanol.
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DEFNYDDIO’R GYMRAEG A’R SIARTER IAITH
Nôd syml y Siarter Iaith yw arwain at gynnydd yn nefnydd cymdeithasol plant o’r
Gymraeg gan eu hysbrydoli i wneud defnydd llawn o’r Gymraeg yn eu bywydau bob
dydd. Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol –
y cyngor ysgol, y disgyblion, y gweithlu, y rhieni, y llywodraethwyr a’r gymuned
ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.
Mae Ysgol Llanllechid a Chyngor Gwynedd yn sylweddoli pa mor bwysig yw’r
Gymraeg i ddyfodol ein plant ac yn cefnogi’r egwyddor hon i roi’r fantais fwyaf i’n
disgyblion – yn addysgol, yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn ddiwylliannol.
Amcan Polisi Iaith Cyngor Gwynedd yw sicrhau bod pob plentyn yn gadael yr ysgol
gynradd yn gwbl ddwyieithog. Mae pob ysgol dan ofal y sir wedi ymrwymo i’r polisi
hwn er mwyn sicrhau bod pawb yn elwa o allu siarad dwy iaith yn rhugl.
Mae Llywodraeth Cymru yn gweld yr angen am weithlu dwyieithog, medrus. Mae’r
gallu i siarad Cymraeg yn sgil y mae cyflogwr yn chwilio amdani.
Trwy gefnogaeth yr ysgol, y cartref, y llywodraethwyr a’r gymuned gallwn gyrraedd y
nod o fagu cenhedlaeth o weithwyr y dyfodol sy’n hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Mae Awdurdod Addysg Gwynedd yn hyrwyddo polisi dwyieithog gyda'r amcan o
alluogi disgyblion y Sir i fod yn hyderus yn y ddwy iaith.
Gan mai ysgol gynhenid Gymreig yw Ysgol Llanllechid a chan fod canran helaeth
disgyblion yn hanu o gefndiroedd Cymreig, ystyrir ei bod yn ddyletswydd arnom fel
ysgol i warchod a datblygu’r Cymreictod hwn drwy amrywiol ffyrdd megis drwy greu
ymwybyddiaeth o draddodiad ac etifeddiaeth y fro h.y. drwy gymryd rhan mewn
eisteddfodau, cyngherddau, yr Urdd ac ati a thrwy’r Cwricwlwm Cymreig.
Cymraeg, felly yw iaith gyfathrebu'r ysgol ac fe'i defnyddir yng ngweinyddiad dydd i
ddydd yr ysgol ac yn y gwasanaethau. Er hyn, ein nod fel ysgol yw sicrhau fod y
disgyblion yn rhugl ddwyieithog a'u bod â'r gallu i fynegi eu hunain yn rhwydd ar lafar;
yn medru ysgrifennu'n hyderus ac yn medru darllen er mwyn pleser a gwybodaeth yn
y ddwy iaith. I'r perwyl hwn, fe ddechreuir cyflwyno'r iaith Saesneg ar lafar ar ddiwedd
Bl. 1 a datblygir hyn ymhellach ar ddiwedd BL 2. Gan fod Saesneg yn bwnc craidd y
cwricwlwm Cenedlaethol, fe sicrheir fod lle teilwng i'r maes hwn o fewn amserlenni,
nid yn unig fel pwnc, ond hefyd fel cyfrwng dysgu er mwyn sicrhau cydbwysedd
ieithyddol erbyn diwedd C.A.2.
Amcanion Penodol
Cyfnod Sylfaen
Sicrhau, trwy ddarpariaeth a threfniadaeth feithrin bwrpasol a sensitif, y rhoddir i bob
plentyn sylfaen gadarn yn y Gymraeg er mwyn ei alluogi i gyrraedd y nod o
ddwyieithrwydd llawn maes o law. Adeiladu ar y sylfeini a osodwyd i'r Gymraeg drwy’r
Cylch Meithrin a chadarnhau a datblygu mamiaith y plentyn o ddysgwr Cymraeg ac
ymestyn y plentyn o gartref Cymraeg a Saesneg.
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Cyfnod Allweddol 2
Cadarnhau a datblygu Cymraeg a Saesneg pob plentyn yn eu holl agweddau goddefol
a gweithredol gan sicrhau fod pob plentyn yn cyflawni ei botensial cyn dechrau ar ei
yrfa yn yr Ysgol Uwchradd.
Mae'r athrawon yn darparu'n sensitif ar gyfer disgyblion sy'n trosglwyddo o ysgolion lle
na wnaed defnydd o'r Gymraeg. Yn ogystal,ceir darpariaeth arbennig ar gyfer y
disgyblion hyn mewn Uned Iaith yng Nghaernarfon. Mae’r disgyblion sydd yn
mynychu’r Uned Iaith yn gwneud cynnydd eithriadol ac yn ddieithriad yn llwyddo i
integreiddio’n llawn i fywyd yr ysgol. Mae Ysgol Llanllechid yn cyd-weithio’n agos
gyda’r Uned hon ac mae gennym berthynas waith arbennig o dda.
Mae pob disgybl yn gadael Ysgol Llanllechid yn gwbl ddwyieithog.

CHWARAEON
Mae’r ysgol yn cynnig ystod lawn o chwaraeon, yn ystod amserlen ddyddiol yr ysgol
yn ogystal â chlybiau chwaraeon a gynhelir ar ôl ysgol. Mae’r gwahanol
weithgareddau yn cwmpasu: gymnasteg, amrywiaeth o ddawnsfeydd, athletau, pêl
droed, sgiliau pêl gyffredinol; nofio, criced, rygbi, sgipio, sgiliau dŵr; campau’r ddraig;
mynydda; cyfeiriannu; Clwb dal i fynd; a rhaglen Addysg Awyr Agored Gynhwysfawr.
Cydweithir yn agos a Chanolfannau Rhyd Ddu, Glan-llyn, Canolfan Conwy, Plas
Menai, Plas Ffrancon, Pwll Nofio Bangor, Galeri Caernarfon - Noswaith o Ddawns,
Indefatigable - wal ddringo, Parc Padarn a Glynllifon ar gyfer cyfeiriannu. Y faenol rhedeg traws gwlad.
Mae gan yr ysgol gysylltiad agos gyda Chlwb Rygbi Bethesda a thîm rhedeg Eryri
Harriers.
Mae gan yr ysgol Lysgenhadon sy’n cynorthwyo i arwain y maes oddi fewn i’r ysgol.

CANLLAWIAU AMDDIFFYN PLANT GWYNEDD
Mae’r ysgol hon yn gweithredu gofynion statudol mewn perthynas ag Amddiffyn Plant.
Swyddog Dynodedig Amddiffyn Plant yw Gwenan Davies Jones. Llywodraethwr
Dynodedig Amddiffyn Plant yw Mrs Fiona Cadwaladr. Bydd yr ysgol yn cyfeirio
achosion at y Swyddog Lles, Gwasanaethau Cymdeithasol / Heddlu yn unol â’r polisi
Amddiffyn Plant.
Diffiniad o gam drin ac esgeuluso plant
Credir ein bod fel ysgol yn deall arwyddocâd y paragraff hwn o’r ddogfen Canllawiau
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan:
“Gall rhywun gam-drin neu esgeuluso plentyn drwy beri niwed iddo, neu drwy fethu
gweithredu i atal niwed. Gall plant gael eu cam-drin mewn sefyllfa o fewn y teulu neu
o fewn sefydliad, gan y rhai sy’n eu hadnabod, neu yn llai aml, gan rywun dieithr. Gall
plentyn neu berson ifanc hyd at 18 oed ddioddef camdriniaeth neu esgeulustod a bod
angen eu hamddiffyn drwy Gynllun Amddiffyn Plant rhyngasiantaethol.”
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DISGWYLIADAU YNGLŶN AG YMDDYGIAD YN YR YSGOL
Ceisir sicrhau fod pawb yn ymwneud â’i gilydd mewn modd cwrtais gyda’r pwyslais ar
barch h.y. parch tuag at eu hunain, parch at eraill a pharch at eiddo.
Credwn mai trwy siarad â phlant a threulio amser gyda hwy yn datrys problemau, fel
eu bod yn dysgu o’u camweddau, yw’r ffordd fwyaf effeithiol o sicrhau safon uchel o
ymddygiad.
Mae canmol plant am eu hymdrechion yn uchel ar agenda pob aelod o staff yr ysgol a
cheisir rhoddi bri ar y positif yn wastadol.
Mae pob dosbarth yn gweld gwerth mewn ‘amseroedd cylch’ pan fydd y plant yn
trafod ystod o wahanol dopigau gan sicrhau cyfleoedd iddynt fynegi barn ac uniaethu
gydag unigolion eraill.
Arddangosir taflenni o amgylch yr ysgol yn atgoffa plant o ddisgwyliadau ymddygiad
e.e yn y gwasanaeth, yn y neuadd fwyta ar y coridorau ac ati fel eu bod yn deall yr hyn
sy’n ddisgwyliedig ohonynt.
Gweithredu Disgyblaeth a’r Math o Ddisgyblaeth
Ar ddechrau pob blwyddyn addysgol fe bennir set o reolau arbennig i bob dosbarth
gan y plant eu hunain mewn iaith gadarnhaol. Trafodir y rheolau hyn yn y
dosbarthiadau ac yn y Gwasanaeth Boreol.
Y cam cyntaf yw bod y disgybl yn fodlon cyfaddef, ac yn gallu gwneud hynny o’i
wirfodd, a’i fod yn deall yr hyn a wnaeth o’i le.
ii. Mae’n llwyr ddibynnol ar nifer o ffactorau ynglŷn â’r camau nesaf a gymerir h.y.
ein hadnabyddiaeth o sefyllfa’r plentyn e.e newidiadau yn y cartref; ystyrir a
yw’r plentyn wedi cam ymddwyn o’r blaen a.y.b.
iii. Cerydd geiriol yw’r dull a ddefnyddir i ddisgyblu plentyn.
iv. Cysylltir â’r rhieni yn ôl doethineb y Pennaeth a/neu aelodau o’r tîm rheoli er
mwyn ymgynghori â hwy mewn partneriaeth, fel bod y disgybl yn cael yr un
neges o’r ysgol a’r cartref.
i.

Dulliau o ymateb i gamymddwyn
 Rhoi amser i’r disgybl ystyried eistedd ar wahân, symud i grŵp/ystafell arall am
gyfnod.
 Pe bai’n briodol, gofynnir i’r plentyn ysgrifennu llythyr i ymddiheuro i unigolyn
arall/unigolion eraill yna dilynir y drefn isod:
- Colli ffafrau a/neu
- Cyflawni tasg yn ystod amser egwyl a/neu
- Anfon y disgybl at gyd-athro i gyfaddef ei gamymddygid a/neu
- Anfon y disgybl at yr Aelod o’r Tîm Rheoli/ Pennaeth a/neu
- Cysylltu â’r rhieni a’u gwahodd i’r ysgol i gyd-drafod.
Pe cyfyd achosion difrifol yna byddai’r ysgol yn:
 Diarddel o’r ysgol am gyfnod penodol.
 Diarddel o’r ysgol yn barhaol.
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Diarddel yw’r dewis olaf un ac fe ddiarddelir pe bai’r Pennaeth yn credu y
byddai caniatáu i’r disgybl aros yn yr ysgol yn ddifrifol andwyol i addysgu neu
les y disgybl neu addysgu neu les eraill yn yr ysgol.

Dilynir canllawiau'r Awdurdod Addysg Leol ynglŷn â’r broses o wahardd disgyblion o’r
ysgol ond ystyrir diarddel fel cam eithaf ac eithriad fyddai diarddel disgybl o Ysgol
Llanllechid. Ceir copi llawn o’r Polisi Disgyblaeth yn yr ysgol.
Sut y byddwn yn cysylltu â chi:
Byddwn yn cysylltu â chi drwy’r ffyrdd canlynol:
i. Llythyron drwy law plant i ofyn e.e. caniatâd i fynd ar daith, rheswm am
absenoldeb, gwahoddiad i weithgareddau a newyddion ein Cymdeithas Rhieni
/Athrawon gweithgar.
ii. Bwletinau
iii. Negeseuon testun. Gan ein bod yn Ysgol Werdd buddsoddwyd yn y math hwn
o gyfathrebu ac mae wedi profi i fod yn llwyddiant.
iv. Gwefan yr ysgol
Cynhelir nifer o achlysuron yn ystod y flwyddyn lle byddwn yn eich gwahodd i ddod i’r
ysgol ac rydym bob amser yn falch o’ch cymorth a’ch cefnogaeth.
Cofiwch ein bod yma i gefnogi eich plant i’r eithaf. Ni all yr ysgol na’r plant lwyddo i’w
llawn botensial heb gefnogaeth y rhieni. Yr ydym felly yn eich annog i ymddiddori yn
addysg eich plant ac i fod yn gefnogol i’r ysgol yn ei gwaith ac yn ei gweithgareddau
cyhoeddus.

GWISG YSGOL
Fe anogir y disgyblion i gyd i wisgo gwisg ysgol. Teimlir bod gwisg ysgol yn arwain at
feithrin balchder yn yr ysgol ac ymdeimlad o berthyn iddi. Mae’r wisg ysgol ar werth yn
lleol yn Krypton Cloth ym Mangor (01248 372 297)
Gwisg ysgol
Genethod
 Crys polo coch
 Crys chwys gwyrdd
 Sgert lwyd
 Trowsus du/llwyd

Bechgyn
 Crys polo coch
 Crys chwys gwyrdd
 Trowsus du

Yn dilyn trafodaethau’r Cyngor Ysgol penderfynwyd mai crys t gwyn a shorts/trowsus
rhedeg du yw’r dillad addas ar gyfer Addysg Gorfforol. Atgoffir y rhieni i sicrhau fod
enwau ar yr holl ddillad.
Credwn mewn ailgylchu ac mae gennym gyflenwad o ddillad ysgol sydd bron yn
newydd yn yr ysgol. Croeso i chi eu cael! Os oes gennych ddillad sydd wedi mynd yn
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rhy fach i’ch plant ac sydd mewn cyflwr da buasem yn falch iawn o’u derbyn er mwyn
eu pasio ymlaen.

POLISI GWAITH CARTREF
Diffinnir gwaith cartref yn yr ysgol fel unrhyw weithgaredd dysgu y gofynnir i’r
disgyblion ei gwblhau, naill ai ar eu pennau eu hunain neu gyda chymorth gan rieni a
gofalwyr.
Cyflwyniad
Er nad yw gwaith cartref yn ofyn statudol, mae’n angenrheidiol fod gan ein hysgol
gytundeb cartref-ysgol ac y mae gwaith cartref yn rhan annatod o’r cytundeb hwn.
“Mae gwaith cartref sydd wedi ei gynllunio’n dda yn gyfraniad pwysig at gynnydd
disgyblion, ac mae’n helpu disgyblion i gyflawni safonau uchel.” ESTYN.
Cydnabyddir hyn, ond yr un modd, credir fod angen i blant gael amser i ymlacio,
mwynhau bywyd, cymdeithasu a dysgu trwy brofiadau y tu allan i’r ysgol hefyd.
Nodau
 Y prif feini prawf ar gyfer gosod gwaith cartref yw diben ac ansawdd y
gweithgaredd yn hytrach na ‘maint’ y gwaith a osodir.
 Atgyfnerthu partneriaeth â’r rhieni/gwarcheidwaid
 Rhoddir gwybodaeth i rieni/gwarcheidwaid am waith y plant yn yr ysgol.
 Atgyfnerthu’r gwaith a wnaethpwyd yn y gwersi
 Cynorthwyo’r disgyblion i ddatblygu medrau dysgu annibynnol.
 Codi safonau
 Gwaith Cartref yw un o’r pwyntiau cyswllt allweddol rhwng disgyblion,
rhieni/gwarcheidwaid a’r ysgol pan gaiff ei reoli’n dda.
Yr amser a dreulir ar waith cartref
At gyfartaledd ystyrir y cyfnodau hyn yn rhesymol ar gyfer y gwahanol oedrannau:





Bl0
Bl1 a 2
Bl3 a 4
Bl5 a 6

5/10 munud dyddiol o ‘ddarllen ar y cyd’
5/10 munud dyddiol o ‘ddarllen ar y cyd’
hyd at 1 awr yr wythnos
hyd at 1.5 awr yr wythnos

Canllawiau cyffredinol o ran gweithgareddau’r ysgol
 Caiff rhieni a gofalwyr gopi o’r polisi yn ystod nosweithiau rhieni.
 Sicrheir cyfarwyddiadau clir i’r disgyblion fel bod dealltwriaeth lawn ganddynt o’r
hyn sy’n ofynnol i’w gyflawni.
 Gwerthfawrogir ymdrechion y disgyblion ac fe fydd yr athro/athrawes yn ymateb
i bob darn o waith.
 Bydd tasgau yn cael eu gwahaniaethu ar gyfer anghenion y gwahanol
unigolion.
 Mae Gwaith Cartref yn rhan o strategaeth addysgu ac asesu'r ysgol.
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Er mwyn i’r polisi hwn lwyddo ac i Waith Cartref gael effaith gadarnhaol ar safonau,
rhaid sicrhau:
 ei fod wedi ei drefnu’n briodol.
 fod y disgyblion ynghyd a’u rhieni/gwarcheidwaid yn llwyr ymwybodol o’r hyn a
ddisgwylir wrth gwblhau’r dasg a osodir.

GOSOD ADEILADAU’R YSGOL
Mae’r Corff Llywodraethu yn cydnabod bod adeiladau’r ysgol yn adnodd cymunedol
pwysig ac yn croesawu’r gymuned i wneud defnydd cymdeithasol a diwylliannol o’r
adeiladau a’r tir yn unol â’r canllawiau hyn:
1. Rhaid i’r sawl sy’n defnyddio’r ysgol gytuno’r ysgrifenedig i ddigolledu’r ysgol
am unrhyw ddifrod a wneir i’r adeiladau, dodrefn, llyfrau, offer, gosodiadau neu
unrhyw eitem o eiddo’r ysgol. Byddant yn llofnodi ffurflen barod i ddangos eu
bod yn cytuno i gadw’r amodau llogi ac yn anfon y copi melyn at swyddog
gweinyddol yr ysgol cyn cynnal eu digwyddiad. Bydd defnyddwyr rheolaidd yn
llofnodi’r ffurflen yn fisol. Swyddog Gweinyddol yr ysgol fydd yn gyfrifol am ofalu
bod ffurflen wedi ei derbyn ar gyfer pob gosodiad.
2. Gan mai bwriad pennaf y ffioedd yw clirio costau’r ysgol yn hytrach na gwneud
elw, bydd unrhyw osodiad rhwng 3.15 pm a 5.15 pm yn rhad ac am ddim, gan
fod y gofalwr yn bresennol bryd hynny. Yn arferol, ni fydd gosodiad gyda’r hwyr
yn cychwyn cyn 6.30 pm.
3. Rhaid i’r defnyddwyr adael yr adeilad yn brydlon ar ddiwedd yr amser a logwyd
ganddynt.

CODI TÂL AM WEITHGAREDDAU
Mae’r Corff Llywodraethol, yn unol â gofynion Deddf Addysg 1988, yn derbyn na ellir
codi tâl am y canlynol:





mynediad i’r ysgol
yr addysg a roddir yn ystod oriau’r ysgol
defnyddiau ac offer ar gyfer gwersi yn ystod oriau ysgol
gweithgareddau a gynhelir yn ystod oriau ysgol

Rhagwelir y trefnir rhai teithiau yn ystod oriau ysgol na fydd yn rhan hanfodol o’r
gwaith cwrs, ond a fydd yn brofiad llesol i’r disgyblion. Yn ôl y Ddeddf, er nad oes gan
ysgol hawl i godi tâl am deithiau o’r fath, mae ganddi hawl i:



ofyn am gyfraniad gwirfoddol tuag at gost o drefnu’r fath daith
ofyn i asiant allanol i drefnu’r daith

Heb gyfraniadau tebyg, mae’n bosibl na fydd y gweithgaredd yn cael ei gynnal. Mae
hawl gan y Pennaeth i ddileu gweithgaredd a drefnwyd os yw cyfraniadau isel yn
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golygu colled sylweddol i’r ysgol. Awdurdodir y Pennaeth i ofyn am daliadau ar gyfer y
canlynol:






gwersi cerdd unigol
gweithgareddau a gynhelir y tu allan i oriau’r ysgol yn ôl amodau’r Ddeddf
mewn achosion lle achosir difrod i unrhyw ran o adeiladau’r ysgol yn dilyn
ymddygiad disgyblion
pan fydd disgybl yn colli neu’n difrodi llyfr, cyfarpar neu eiddo sy’n perthyn i’r
ysgol, i aelod o staff neu ddisgybl arall
Mae tâl am wersi offerynnol fel â ganlyn: £40 y tymor i blentyn cyntaf y teulu a
£35 i'r ail (Mae’r ysgol yn rhoi cyfraniadau tuag at blant PYD)

CYNGOR YSGOL
Mae gan Ysgol Llanllechid Cyngor Ysgol effeithiol sy’n cyfarfod yn gyson gan ddilyn
eu rhaglenni tymhorol. Mae gan y Cyngor Ysgol gyswllt arbennig gyda’r
Llywodraethwyr a byddant yn eu cyfarfod ar ddechrau pob cyfarfod Llywodraethwyr er
mwyn adrodd ar ddatblygiadau, rhannu arferion da a chyd-weithio. Caiff y Cyngor
Ysgol gyfleoedd i sefyll o flaen yr holl ysgol, yn gyson yn dilyn ein gwasanaeth boreol i
holi’r disgyblion ac i rannu eu syniadau.
Mae’r Cyngor Ysgol yn weithgar wrth ymwneud â’r agenda Llais y Plentyn yn ogystal
ag e.e yn cyrchu barn eu cyd-ddisgyblion am safon yr addysg. (Gweler portffolio
Cyngor Ysgol) Y Cydlynydd yw Mr H E Jones.

GRŴP GWYRDD
Mae Grŵp Gwyrdd Ysgol Llanllechid wedi cyflawni’r Cam Aur ac yn parhau i weithio’n
galed i ateb gofynion y cam hwn. Trefnir rhaglen am y flwyddyn a chydweithir yn
llwyddiannus gyda llu ac asiantaethau gan gynnwys e.e Caergylchu, Antur Waunfawr,
Ben Stammers,Sustrans, Prosiect Gerddi, Kerb Craft, Cynllun Sbari a Fflic - arbed
ynni ac ôl troed carbon.
Y cydlynydd yw Mr Stephen Jones. Bydd y Grŵp Gwyrdd yn trafod eu gwaith hefo’r
ysgol gyfan ac yn trefnu gweithgareddau amrywiol yn unol â’u calendr.

CRIW KiVA
Mae Criw KiVA yn cynorthwyo’r ysgol drwy sicrhau fod agenda gwrth-fwlio yn cael ei
rheadru i’r dosbarthiadau.
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YSGOL IACH
Mae Ysgol Llanllechid yn rhan o gynllun Ysgolion Iach Gwynedd ac yn gweithio i
gyflawni Cam 6. Rydym yn annog disgyblion i fwyta’n iach a chadw’n heini.

CLWB CAMPAU’R DDRAIG
Cynhelir clwb chwaraeon yn bythefnosol drwy gydol y flwyddyn. Bydd y
gweithgareddau yn cynnwys gemau, athletau a sesiynau ffitrwydd.

CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON 2015/16
Mae cangen gref iawn o Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn bodoli yn yr ysgol, sy’n
cynnwys cynrychiolwyr o rieni gweithgar a brwdfrydig. Rydym yn ddiolchgar iawn am
bob cymorth a gynigir.
Cynhelir amrywiol weithgareddau i godi arian tuag at gronfa’r ysgol yn ystod y
flwyddyn ac rydym yn gwerthfawrogi’n fawr yr holl gefnogaeth mae’r ysgol yn ei
dderbyn.
Cynhelir cyfarfod blynyddol ar ddechrau’r flwyddyn ysgol i godi aelodau newydd ar y
pwyllgor, ac i ddechrau trefnu gweithgareddau am y flwyddyn ddilynol.
Yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf dyma sut mae’r arian a godwyd ac a
roddwyd i’r ysgol wedi cael ei wario:
Cludiant D.P.Owens - bysus:





Pili Palas
Pantomein – Y Galeri
Rheilffordd Llanberis
Sioe Cyw



Sioe Melltith y Brenin Lludd

£100
£200
£100
£135
£405
£200

MALPAC


£237

Waledi Darllen

Cyfarfodydd Cymdeithas Rhieni Athrawon
Anogir pawb i gymryd rhan yn y cyfarfodydd hyn - gorau po fwyaf! Croesewir unrhyw
syniadau ar gyfer codi arian ac os na allwch ddod i’r cyfarfodydd, yna anfonwch eich
syniadau/ sylwadau at y pwyllgor trwy’r manylion cyswllt isod neu gadewch nodyn
gyda’r ysgol.
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Gweithgaredd
Ffair Hydref
Bore Coffi Nadolig
Bingo Pasg
Ras Moel Wnion
Disgo Haf
Ffair Hydref
Bore Coffi Nadolig

Dyddiad
26/09/15
05/12/15
16/04/16
23/04/16
06/07/16 i’w gadarnhau
24/09/16 i’w gadarnhau
03/12/16 i’w gadarnhau

Manylion Cyswllt Pwyllgor CRhA
Cadeirydd
Lowri Watcyn Roberts
8 Pen y Ffriddoedd
Tregarth
LL57 4NY
Ffôn: 01248 600490
Symudol: 07815 093955

Ysgrifennydd
Stephen Jones
1 Hfoty Uchaf,
Braichtalog,
Tregarth,
LL57 4NT
Symudol:07877902624

LLYWODRAETHWYR
Mae llywodraethwyr yn gweithio ar y cyd gyda phennaeth ac aelodau o staff yr ysgol i
sicrhau bod ysgolion yn addysgu a dysgu ein plant yn llwyddiannus a chodi safonau.
Mae cyrff llywodraethu’n bodoli fel bod ysgolion yn atebol yn gyhoeddus i rieni, yr ALl
a’r gymuned leol am yr hyn a wnânt, am y canlyniadau a gânt, ac am y ffordd y mae’r
adnoddau’n cael eu dyrannu.
Mae llywodraethwr yn rhywun sydd: yn wirfoddolwr;
 yn gofalu am addysgu, dysgu a phlant;
 yn cynrychioli pobl gyda diddordeb allweddol yn yr ysgol, yn cynnwys rhieni,
staff, y gymuned leol a’r ALl;
 yn aelod o dîm sy’n derbyn cyfrifoldeb am bopeth y mae ysgol yn ei wneud;
 ag amser i’w roi i gyfarfodydd a digwyddiadau eraill pan fo angen;
 yn fodlon dysgu;
 yn gallu gweithredu fel ffrind beirniadol sydd yn cefnogi'r ysgol ond sydd hefyd
yn herio ac yn gofyn cwestiynau am sut y mae'r ysgol yn gweithio a'r safonau y
mae'n eu cyflawni;
 yn ddolen gyswllt rhwng rhieni, y gymuned leol, yr ALl a’r ysgol.
Gellir cysylltu gyda’r Cadeirydd drwy Bennaeth yn yr ysgol.
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Eich hawl i ofyn am gyfarfod gyda Chorff Llywodraethu’r ysgol
Yn y blynyddoedd a fu, cynhelid cyfarfod o’r corff Llywodraethu yn flynyddol, ond gan
mai ychydig iawn o rieni oedd yn presenoli eu hunain yn y cyfarfodydd hyn yn
genedlaethol, penderfynwyd eu diddymu gan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth
Ysgolion (Cymru) 2013. 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:

Bydd angen i rieni gyflwyno deiseb o blaid cynnal cyfarfod
Bydd angen i rieni o leiaf 10% o ddisgyblion cofrestredig yr ysgol lofnodi deiseb.
Rhaid galw’r cyfarfod i drafod materion sy’n effeithio ar yr ysgol yn unig
Ni ellir galw cyfarfod i drafod materion fel cynnydd disgyblion unigol, neu er mwyn
gwneud cwyn yn erbyn aelod o staff yr ysgol neu aelod o’r corff llywodraethu.
Dylai’r ddeiseb gynnwys manylion cryno am y mater(ion) i’w trafod, a’r rhesymau dros
alw’r cyfarfod. Dylid dangos yr wybodaeth honno’n glir ar frig y ddeiseb gan sicrhau
fod y rhieni wedi llofnodi.

Gellir cynnal uchafswm o 3 chyfarfod yn ystod y flwyddyn ysgol
Mae’r gyfraith yn caniatáu i rieni arfer eu hawliau i ofyn am hyd at 3 chyfarfod gyda
chorff llywodraethu ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol.

Rhaid bod o leiaf 25 o ddiwrnodau ysgol ar ôl yn y flwyddyn ysgol
Mae’n amod dan y gyfraith fod o leiaf 25 o ddiwrnodau ysgol ar ôl yn y flwyddyn ysgol
pan fo’r ddeiseb yn dod i law, a hynny fel y bo modd cynnal y cyfarfod.
Ystyr “diwrnod ysgol” yw diwrnod pan fo’r ysgol yn agored i ddisgyblion: nid yw’n
cynnwys penwythnosau, gwyliau cyhoeddus, gwyliau ysgol na diwrnodau Hyfforddiant
mewn Swydd (HMS).
Dyma’r cyfeiriad ar gyfer cyflwyno deiseb yn gofyn am gyfarfod gyda chorff
llywodraethu’r ysgol:
Cadeirydd Llywodraethwyr, Ysgol Llanllechid, Bethesda, Gwynedd LL57 3EH
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CYNLLUN CYHOEDDI AR GYFER YSGOLION – DEDDF
RHYDDID GWYBODAETH 2000
Cyflwyniad






Hwn yw Cynllun Cyhoeddi Ysgol Gynradd Llanllechid yn nodi’r wybodaeth a
gyhoeddir yn unol â gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Disgwylir i ysgolion nodi’n glir yr wybodaeth a wneir yn gyhoeddus (math o
wybodaeth, sut y cyhoeddir ynghyd â’r gost).
Mae’r cynllun yn cynnwys gwybodaeth sydd eisoes wedi’i gyhoeddi ynghyd â rhai
bwriadau at y dyfodol. Mae’r wybodaeth a nodir yn ein cynllun cyhoeddi ar gael fel
copi papur (am gost sydd yn cyfateb i’r costau cynhyrchu).
Ni fyddwn yn datgelu unrhyw wybodaeth gyfrinachol a gedwir gennym. Mae hyn
yn cynnwys gwybodaeth bersonol a gwybodaeth sydd o natur fasnachol sensitif.
Mae’r Cynllun Cyhoeddi yn cydymffurfio â’r model ar gyfer ysgolion a
gymeradwywyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth.

1. Nodau ac amcanion yr ysgol
2. Categorïau o wybodaeth
Gellir categoreiddio’r wybodaeth a fydd ar gael dan y penawdau â ganlyn:
i) Llawlyfr Ysgol
Gwybodaeth a gyhoeddir yn llawlyfr yr ysgol
ii) Adroddiadau Llywodraethwyr
Adroddiadau blynyddol y llywodraethwyr at y rhieni
Cofnodion cyfarfodydd corf llywodraethwyr ysgol
iii) Polisïau cyffredinol:
 Cytundeb Ysgol-cartref
 Polisi amddiffyn plant
 Polisi Addysg Rhyw
 Polisi codi tâl am weithgareddau
 Polisi Bwlio
 Polisïau cwricwlaidd
 Polisi Ymddygiad
 Datganiad cwricwlwm
 Polisi Cydraddoldeb hiliol
 Polisi Iaith
 Polisi Anghenion Addysg Arbennig
3. Sut i gael copïau?
Os ydych am gopi o unrhyw un o’r dogfennau a nodir yn y cynllun yma gellir:




Anfon llythyr wedi’i ddynodi’n eglur ‘CAIS CYNLLUN CYHOEDDI’ i’r ysgol.
Os nad yw’r wybodaeth a geisir ar gael yna gellir gwneud ymholiad pellach
drwy anfon neges e-bost at gwenandaviesj@llanllechid.gwynedd.sch.uk
gysylltu â Phennaeth yr ysgol ar 01248 600600

4. Talu am wybodaeth.
Darperir copïau papur o’r uchod yn rhad ac am ddim i rieni’r ysgol; codir tâl o £10
ar gyfer darparu copi papur ychwanegol neu ar gyfer unigolion nad ydynt yn rhieni.
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GWYLIAU YSGOL
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PRESENOLDEB AC ABSENOLDEBAU
Mae gofyn statudol i ysgolion gadw cofnod manwl o bob absenoldeb disgybl.
Gofynnwn i rieni gysylltu â ni cyn 9.00 a.m. i egluro unrhyw absenoldeb. Mae hwn yn
fater diogelwch pwysig. Mae'n bosibl caniatáu hyd at ddeg diwrnod ysgol y flwyddyn i
wyliau teuluol, os oes gwir angen, er bod hyn, wrth gwrs yn amharu ar addysg eich
plentyn.

Group Session Summary
Period:

01/09/2014 AM to 31/08/2015 PM

Scope:

User-defined group Bl 0 -6
Sessions

Attendances
Authorised absences
Unauthorised absences
Possible Attendance
Including
Approved Educational Activity
Lates before reg closed
Lates after reg closed
Unexplained absences

%

74546 95.12
3819 4.87
9 0.01
78374
580
204
4
0

0.74
0.26
0.01
0.00

Group Session Summary
Period:

01/09/2015 AM to 22/02/2016 PM

Scope:

User-defined group Bl 0 -6 15
Sessions

Attendances
Authorised absences
Unauthorised absences
Possible Attendance
Including
Approved Educational Activity
Lates before reg closed
Lates after reg closed
Unexplained absences

%

45239 95.49
2131 4.50
8 0.02
47378
326
146
4
0
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0.31
0.01
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CYTUNDEB CARTREF / YSGOL
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Cwricwlwm i Gymru 2015
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Ysgol Llanllechid – DEDDF DIOGELU DATA
Hysbysiad Preifatrwydd - Sut ydym yn defnyddio gwybodaeth am ddisgyblion
Mae'r categorïau gwybodaeth am ddisgyblion yr ydym yn eu casglu, eu dal a'u rhannu yn cynnwys:


Gwybodaeth bersonol -megis enw, rhif unigryw disgybl a chyfeiriad



Nodweddion - megis ethnigrwydd, iaith, cenedligrwydd, gwlad enedigol a chymhwysedd
pryd ysgol am ddim



Gwybodaeth am bresenoldeb - megis nifer y sesiynau a fynychwyd, nifer yr absenoldebau a
rhesymau dros absenoldeb







Gwybodaeth am asesiadau
Gwybodaeth feddygol berthnasol
Gwybodaeth am Anghenion Addysgol Arbennig
Gwybodaeth am waharddiadau/ymddygiad
Gwybodaeth bersonol am rieni'r disgybl a/neu berthnasau eraill megis enw, manylion
cyswllt, perthynas â'r plentyn

Pam yr ydym yn casglu a defnyddio'r wybodaeth hon
Rydym yn defnyddio data disgybl:
 i gefnogi addysg y disgybl


i fonitro ac adrodd ar gynnydd y disgybl



i ddarparu gofal bugeiliol priodol



i asesu ansawdd ein gwasanaethau



i gydymffurfio â’r gyfraith ynglŷn â rhannu data



i rannu data ar gyfer archwiliadau statudol a dibenion archwilio

Y sail gyfreithlon pam yr ydym yn defnyddio'r wybodaeth hon
Rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth am ddisgyblion, staff a llywodraethwyr dan
 Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth Ysgolion) (Cymru) 2011
 Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth Disgybl) (Cymru) 2011
 Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru) 2011
 Rheoliadau Addysg (Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb) (Cymru) 2011
 Rheoliadau Addysg (Adroddiad Pennaeth i Rieni a Disgyblion sy'n Oedolion) (Cymru) 2011
 Deddf Cyflogau a Thelerau Gwaith Athrawon 1991
 Cytundebau cyfunol Cenedlaethol Rhwng Cyngor Awdurdod Addysg Lleol ac Undebau
Athrawon Cydnabyddedig
 Cytundebau Cyfunol Lleol Rhwng Awdurdod Addysg Gwynedd ac Undebau a Gydnabyddir
gan yr Awdurdod ar gyfer trafodaethau ar ran Athrawon.
 Deddf Diogelu Data 1998
 Ddeddf Diogelu Rhyddidau 2012
 Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol A’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018
 Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005
 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014
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Ddeddf Iechyd a Diogelwch Wrth Waith ayb1974 (Health and Safety at Work, etc. Act,
1974)




Deddf Cydraddoldeb / Equality Act 2010
Gorchymyn Rheoleiddio (Diogelwch Tan)2005/ Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005
( ffurflenni PEEPS yn cael eu cwblhau ac mae rhain yn cynnwys manylion unrhyw
anableddau sydd gan blentyn/staff)

 Erthygl 6(c) ac (e) ac Erthygl 9 (g) (GDPR)
 Gallwn hefyd ddefnyddio caniatâd ar adegau (e.e. ffotograffau)
Casglu gwybodaeth am ddisgyblion
Er bod y mwyafrif o wybodaeth am ddisgyblion yr ydych yn ei darparu i ni yn orfodol, darperir
ychydig i ni ar sail wirfoddol.
Er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data, byddwn yn eich hysbysu p'un a fydd yn ofynnol i
chi ddarparu gwybodaeth benodol i ni am ddisgybl neu os oes gennych ddewis yn hyn.
Os darperir gwybodaeth i ni ar sail wirfoddol, byddwn yn gofyn i chi roi caniatâd penodol ac yn rhoi'r
opsiwn i chi dynnu'r caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg.
Cadw data am ddisgyblion
Rydym yn cadw data am ddisgyblion am gyfnodau amrywiol o amser yn dibynnu beth yw'r
wybodaeth. Mae cyfnodau cadw wedi'i gynnwys ym mholisi diogelu data yr ysgol.
Gyda phwy yr ydym yn rhannu gwybodaeth am ddisgyblion
Rydym yn rhannu gwybodaeth am ddisgyblion yn rheolaidd gyda:



ysgolion a fynychwyd gan y disgyblion ar ôl ein gadael
ein hawdurdod addysg lleol - Cyngor Gwynedd – Gwasanaethau - Cymdeithasol,
Hamdden, Cludiant, Cyllid, Ieuenctid.

Asiantaethau a gomisiynir gennym i ddarparu gwasanaethau ar ein rhan :
 Llywodraeth Cynulliad Cymru (drwy HWB)
 Byrddau Arholi
 Colegau Addysg Bellach
 Prifysgol Bangor, a sefydliadau eraill addysg Uwch yn Nghymru a Prydain fawr a phrifysgolion
sydd yn rhan o rhaglen SEREN Llywodraeth Cymru
 Cwmni Cynnal
 Heddlu a Thîm Troseddu’r Ifanc
 Gwasanaethau Iechyd
 Antur Waunfawr (gwaredu deunyddiau cyfrinachol)
 Gwasnaethau Cymdeithasol
Cwmnïau Perthnasol sy’n hybu gweinyddiaeth a phrofiadau addysg disgyblion
 Urdd Gobaith Cymru
 CAPITA - SIMS
 PIXEL
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Schow my Home work
Class Charts
School Gateway
FFTrust
ALPs
INCERTS
Text to parents
Parent Mail
Cunninghams – school meals
EVOLVE
Easy Trip
Purple Mash
Reading egg
My Maths
TT Rock Stars
Bydd categorïau pellach yn dod o'ch cofrestr asedau gwybodaeth

Pam yr ydym yn rhannu gwybodaeth am ddisgyblion
Nid ydym yn rhannu gwybodaeth am ein disgyblion gydag unrhyw un heb ganiatâd, oni bai bod y
gyfraith a'n polisïau yn caniatáu i ni wneud hynny.
Rydym yn rhannu data am ddisgyblion gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) ar sail statudol. Mae
rhannu data yn y modd hwn yn tanategu cyllid yr ysgol a pholisi a monitro cyrhaeddiad addysgol.
Ysgolion a gynhelir:
Mae'n ofynnol i ni rannu gwybodaeth am ein disgyblion gyda'n hawdurdod lleol (ALl) Cyngor
Gwynedd a Llywodraeth y Cynulliad dan: Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth Disgybl) (Cymru) 2011
Gofynion casglu data:
Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth Disgybl) (Cymru) 2011
Rheoliadau Addysg (Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb) (Cymru) 2011
Gofyn am fynediad at eich data personol
Dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gan rieni a disgyblion yr hawl i ofyn am fynediad at y
wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanynt. Er mwyn gwneud cais am eich gwybodaeth bersonol,
neu ofyn am fynediad at gofnod addysgol eich plentyn, cysylltwch â
Swyddog Diogelu Data Ysgolion
Cyngor Gwynedd
Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH
Mae gennych hefyd yr hawl i:
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wrthwynebu i ddata personol gael ei brosesu sy'n debygol o achosi, neu sy'n achosi, niwed
neu ofid



atal unrhyw beth rhag cael ei brosesu er dibenion marchnata uniongyrchol



gwrthwynebu i benderfyniadau gael eu gwneud gan ddulliau awtomataidd



cywiro, rhwystro, dileu neu ddinistrio data personol anghywir, mewn amgylchiadau penodol;
a



hawlio iawndal am y niwed a achoswyd o ganlyniad i dorri rheoliadau Diogelu Data

Os oes gennych bryder ynglŷn â'r modd yr ydym yn casglu neu'n defnyddio eich data personol,
gofynnwn i chi nodi eich pryder gyda ni i ddechrau. Fel arall, gallwch gysylltu â Swyddfa'r
Comisiynydd Gwybodaeth drwy https://ico.org.uk/concerns/

Cysylltu
Os hoffech drafod unrhyw beth yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn, cysylltwch â:
Gwenan Davies-Jones
Ysgol Llanllechid
BETHESDA
BANGOR
GWYNEDD
a/neu
Helen Parry
Swyddog Diogelu Data Ysgolion
Cyngor Gwynedd
Stryd y Castell
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH
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