
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llais y Llywodraethwyr 
Adroddiad Hydref 2020 i Haf 2021 

Rhagfyr 2021 
Pwy yw pwy ar y Corff Llywodraethol? 

DYMA RESTR O’R AELODAU OEDD AR Y CORFF  

LLYWODRAETHOL YN YSTOD 2020–2021.  

Pennaeth – Mrs Karena Owens 

Cadeirydd – Dr Elin V Pugh 

Is-Gadeirydd – Mrs Manon Shakespeare 

  

Rhiant Llywodraethwyr: Mae’r rhain yn cael eu hethol drwy 

bleidlais y rhieni ac yn gwasanaethu am dymor o 4 blynedd. 

Mae modd i chi gysylltu a chynrychiolydd y rhieni petai 

gennych unrhyw ymholiad 

                             DYDDIAD GORFFEN 

Ms Bethan Williams    31/03/22 

Mrs Manon Shakespeare   31/08/22 

Laura Battersea    31/08/24 

Nigel Wright    31/08/24 

  

Llywodraethwyr yr A.A.Ll. Gwynedd: penodir y rhain gan 

yr Awdurdod Addysg Leol 

Dr Elin Pugh    31/08/23 

Ms Angela Hughes   31/08/23 

Cynghorydd Eirwyn Williams  31/08/21 

  

Llywodraethwyr Cyfetholedig; gwahoddir hwy i ymuno â’r 

Corff Llywodraethol gan yr aelodau eraill fel arfer am eu 

gwaith yn y gymuned. 

Mr Dewi Jones    31/08/21 

Mr Alwyn Jones                                               01/02/24  

Mr Dafydd Williams                                         31/08/24 

  

Cyngor Cymuned; Penodiad Cyngor Cymuned  

Cricieth 

Ms Sian Williams      31/08/23 

(Cyngor Tref Cricieth) 

  

Athro Llywodraethwr Etholir o blith athrawon gan yr 

athrawon. 

Mrs Sioned Roberts                  31/08/21 

  

Staff Ategol yr ysgol: Etholir o blith staff ategol yr ysgol gan 

y staff ategol. 

Ms Alice Roberts    31/08/20 

  

Y Pennaeth: Mrs Karena Owens 

Clerc Llywodraethol 2020-2021 oedd Mrs Meleri Griffiths  

Gellir cysylltu â Mrs Griffiths drwy gysylltu â’r Ysgol. 

Gellir cysylltu â Chadeirydd y Corff hefyd drwy anfon nodyn 

wedi ei gyfeirio ati drwy law Clerc y Corff. 

NOD YR YSGOL 

· Creu amgylchfyd ac awyrgylch lle y gall disgybl dyfu, datblygu ac 

aeddfedu i ddod yn unigolyn hyderus, yn ymwybodol o les eraill ac 

yn aelod cyfrifol o'r gymdeithas. 

· Cynnig addysg o'r ansawdd uchaf posibl sydd yn adlewyrchu 

gofynion yr Awdurdod, y Llywodraeth, y gymdeithas a'r unigolyn. 

· Galluogi pob disgybl i ddatblygu i fod yn rhugl yn y Gymraeg a'r 

Saesneg fel y gall gymryd rhan lawn ym mywyd cymdeithasol a 

diwylliannol y gymdeithas ddwyieithog. 

· Meithrin cymdeithas wâr sy'n rhoi pwys ar werthoedd moesol a 

dyngarol, gan ddatblygu hunan barch a goddefgarwch at eraill. 

· Gosod seiliau ar gyfer sicrhau dysgu ac addysgu effeithiol yn yr 

ysgol. 

· Sicrhau cwricwlwm eang, cytbwys, perthnasol a chyfoethog. 

· Galluogi pob unigolyn i feithrin gwybodaeth, agweddau a medrau 

sy'n berthnasol i fywyd cyfoes, addysgu am oes a defnyddio amser 

hamdden yn greadigol. 

· Sicrhau cyfleoedd cyfartal a mynediad i'r cwricwlwm cyflawn. 

Gair gan y Cadeirydd 2020/2021 

Pleser yw medru cyflwyno adroddiad sy’n adlewyrchu blwyddyn heriol 

arall yn hanes Ysgol Treferthyr, Criccieth. Cafwyd cyfnod arall digynsail 

a phryderus ar effaith anorfod ar waith cwricwlaidd a gweithgareddau 

allgyrsiol ein disgyblion. 

Er yr heriau a wynebodd ein ysgol eleni, fel Corff Llywodraethol, 

ymfalchïwn yn llwyddiant yr ysgol i gynnal eu cyfrifoldeb cyffredinol 

am gyraeddiadau addysgiadol, safonau ac ymddygiad y plant. Wedi’r 

clo cynhaliwyd asesiadau manwl o'u lefelau academaidd y plant gydag 

athrawon yn datblygu cynlluniau i bob plentyn ddal i fyny gyda’u 

dysgu gymaint â phosibl.  

Rydym yn dal anelu i fod y gorau y gallwn fod ym mhob maes o'r 

cwricwlwm ac yn herio'r staff, disgyblion a rhieni er mwyn cyflawni 

hyn.  

Mae gennym feysydd lle y mae angen gwella ac rydym wedi parhau i 

weithio'n ddiflino i ddatblygu sgiliau ac adnoddau TGCH holl 

rhanddeiliaid yr ysgol eleni ac wedi ceisio cynnal safonnau iaith y 

disgyblion. Roedd angen llawer o bwyslais ar iechyd a diogelwch eleni 

ac fel Llywodraethwyr, rydym yn parhau i weithio ochr yn ochr â Mrs 

Owens a’r staff i sicrhau bod yr ysgol yn parhau i gydymffurfio â'r 

canllawiau Covid -19 diweddaraf i amddiffyn holl deulu Ysgol 

Treferthyr.  

Fel ysgol rydym yn parhau i gynorthwyo pob plentyn i gyrraedd eu 

llawn botensial fel dysgwr a darperir cwricwlwm sy’n addas i bob 

unigolyn gan roi cyfle cyfartal i bawb.  

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch am y tro olaf i’m cyd 

lywodraethwyr am eu gwaith caled. Yr ydym hefyd yn ddiolchgar i 

Gyfeillion Ysgol Treferthyr. Yn olaf pleser gennyf felly fel Cadeirydd y 

Llywodraethwyr yw diolch i’r pennaeth a’r holl athrawon, 

cynorthwywyr dysgu, staff ategol, y rhieni â’r disgyblion am eu 

hymroddiad i ddiogelu lles y disgyblion ac i gynnal cyfleoedd 

addysgol yn ystod y cyfyngiadau diweddar. Fel y gwyddoch mae 

cynlluniau ar y gweill i adeiladu ysgol newydd sbon ar ein cyfer a 

byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth gyda chi yn ystod y flwyddyn. 

Gan obeithio y cawn flwyddyn ddiglo yn 2022. 

Elin V Pugh  

Cadeirydd Corff Llywodraethol Ysgol Treferthyr 

 

 

 

Dr Elin V Pugh 

Cadeirydd 

Corff Llywodraethol Ysgol Treferthyr 
  

  

Cyfarfodydd y Corff Llywodraethol 
Tymor yr Hydref 2020 

1af o Ragfyr 2020 

Tymor y Gwanwyn 2021  

26ain o Ionawr, 2021 a’r 16eg o Fawrth 2021 

Tymor yr Haf 2021 

18fed o Fai 2021 a’r 22ain o Fehefin 2021  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tymor yr 

Hydref 

2020 

Tymor y 

Gwanwyn  

2021 

Tymor yr 

Haf 2021 

Presenoldeb 93.14% 95.27% 93.74% 

Absenoldebau 

awdurdodedig 
6.24% 3.36% 5.71% 

Absenoldebau  

anawdurdodedig 
0.62% 1.37% 0.55% 

Targed Presenoldeb ar gyfer 2021 -22 = 95.5% 

Oriau’r Ysgol 

Sesiwn y Bore  

9.00 - 12.00 

Sesiwn y Prynhawn  

  1.00 - 3.00 (Babanod)                                           

  1.00 - 3.15(Iau)   

  

Polisiau a fabwysiadwyd 

Tywydd garw 

Amddiffyn plant 

Rheoli Perfformiad 

Prin Gyflenwi 

E-diogelwch 

Iechyd a Diogelwch 

Ymweliadau Addysgol  

Polisi Diogelu 2021  

Polisi Gwrth-fwlio 2021  

Polisi Medrusrwydd 2020 

Polisi E-ddiogelwch 2021  

Polisi Gwisg Ysgol  

Polisi Atal Radicaleiddio 2020  

Polisi cyflog athrawon gwynedd 2020 – 2021 

  

  

  

  

Cofrestrwyd 99 o blant yn llawn amser ac 18 

plentyn yn rhan amser ym mis Medi 2020. 

Trosglwyddodd 14 plentyn i’r ysgol Uwchradd a 

dechreuodd 12 disgybl yn y dosbarth derbyn.  

Derbyn Disgyblion 

Bellach yr AALl sydd yn derbyn disgyblion i’r 

ysgol ac maent wedi sefydlu cyfundrefn lle 

mae’n rhaid i rieni gwblhau ffurflen yn gofyn am 

le i’w plant mewn ysgol. Yn 2020-21 rhaid oedd 

cwblhau'r ffurflen erbyn 1af Chwefror, 2020. 

  

Gwyliau Ysgol 2021-2022 

Dyddiau’r tymor  

Hydref 2021         1 Medi 2021 - 22 Rhagfyr 2021  

Gwanwyn 2022   6 Ionawr 2022 - 8 Ebrill 2022  

Haf 2022             25 Ebrill 2022 - 20 Gorffennaf 2022  

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Iau, 2 Medi 2021.  

GWYLIAU 

25 - 29 Hydref 2021                          (Hanner-Tymor)  

23 Rhagfyr 2021 - 5 Ionawr 2022   (Gwyliau’r Nadolig)  

21 - 25 Chwefror 2022                      (Hanner-Tymor)  

11 - 22 Ebrill 2022                              (Gwyliau’r Pasg)  

2 Mai 2022                                          (Calan Mai)  

30 Mai - 3 Mehefin 2022                  (Hanner-Tymor)  

21 Gorffennaf - 31 Awst 2022         (Gwyliau’r Haf)  

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Iau, 1 Medi, 2022 i athrawon, 

a dydd Gwener, 2 Medi i ddisgyblion (i’w gadarnhau).  

Archwiliad Dyddiol  
Cynhelir archwiliad dyddiol yn yr ysgol er mwyn 

sicrhau fod yr adeilad, gan gynnwys y cyfleusterau  

cyhoeddus yn ddiogel ac yn lân.  

  

  

Ceir copi o Lawlyfr newydd Ysgol Treferthyr ar 

gael yn yr ysgol neu ar ein gwefan 

http://www.ysgoltreferthyr.cymru/gwybodaeth.html  

Llawlyfr Ysgol Treferthyr 

Bwyta ac Yfed yn iach 
Mae Ysgol Treferthyr wedi derbyn achrediad Cam 5 Cynllun 

Ysgolion Iach Gwynedd yn 2017. Mae’r Ysgol yn annog ein 

disgyblion i fwyta ac yfed yn iach: - 

 

Dŵr - Rhoddir potel dŵr clir i bob disgybl fel ag y maent yn 

cychwyn yn yr ysgol. Mae croeso i’r disgyblion lenwi’r botel 

gyda dŵr yn ystod y dydd. Ni chaniateir unrhyw ddiodydd eraill. 

 

Cynllun Llefrith - Darperir llefrith (1/3 o beint) yn rhad ac am 

ddim i bob plentyn yn Adran y Babanod.  

 

Ffrwythau - Ceisir annog y plant i fyw yn iach, felly ffrwyth yn 

unig a ganiateir amser chwarae.  

GWARCHOD a’r CLWB BRECWAST—Mae’r Clwb Gwarchod ar 

agor yn foreol o 0800 tan 0830 ar gyfer plant 4 oed a hŷn. 

Rhaid talu £1 am eich plentyn cyntaf ac ail blentyn. Mae 

disgownt ar gyfer teuluoedd o 3 neu fwy o blant cynradd sy’n 

defnyddio’r clwb gofal cyn-ysgol. 

Mae’r drysau ar agor ar gyfer y Clwb Brecwast o 0830 tan 0840. 

Nid oes ffi ar gyfer y Clwb brecwast. Yn ystod y cyfnod hwn gall 

y plant fwynhau tost a sudd ffrwythau yn ogystal â grawnfwyd.  

http://www.ysgoltreferthyr.cymru/gwybodaeth.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Bydd angen i rieni o leiaf 10% o ddisgyblion cofrestredig yr ysgol lofnodi’r ddeiseb. Yn achos deiseb ar bapur, rhaid 

rhoi llofnod ysgrifenedig, yn ogystal ag enw a dosbarth pob plentyn sy’n ddisgybl cofrestredig yn yr ysgol. Os yw’r 

ddeiseb yn un electronig, bydd angen i riant ‘lofnodi’ drwy deipio ei enw a bydd rhaid rhoi enw a dosbarth pob 

plentyn sy’n ddisgybl cofrestredig yn yr ysgol a chyfeiriad e-bost pob rhiant sy’n ‘llofnodi’r’ ddeiseb electronig. 

Roedd 112 o blant wedi’u cofrestru gyda’r ysgol hon ar ddechrau’r flwyddyn academaidd hon. Gallwch gysylltu â 

swyddfa’r ysgol i gael gwybod yn union faint sydd ar y gofrestr ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. 

2. Rhaid galw’r cyfarfod i drafod materion sy’n effeithio ar yr ysgol. 

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, a dylai’r rhieni lofnodi oddi tani. 

3. Ceir 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.  

4. 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 Treferthyr, Cricieth, Gwynedd.  LL52 0DS. 

  

  

  

Ymfalchïwn yn fawr fod yna bartneriaeth dda iawn yn bodoli rhwng yr ysgol a chi fel rhieni. Cynhelir nosweithiau ymgynghorol yn 

dymhorol i drafod cynnydd y disgyblion. Cynhelir hefyd cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn i ddarparu gwybodaeth i’r rhieni e.e. 

nosweithiau cwricwlaidd, cyfarfod i gyflwyno trefn yr ysgol i rieni darpar ddisgyblion meithrin yn ystod tymor yr haf cyn eu 

mynediad i’r ysgol. 

  

Gosodir targedau i’r disgyblion ym mis Medi/Hydref ac mi fydd cyfarfodydd rhwng yr athrawon a’r rhieni yn Nhymor yr Hydref, ym 

mis Mawrth ac ar ddiwedd tymor yr Haf. Darperir hefyd ddyddiadur yn nodi dyddiadau pwysig y tymor gan y Pennaeth ar 

ddechrau pob tymor. 

  

Cynhyrchodd yr ysgol Gyngerdd Nadolig rhithwir a ddosbarthwyd i bob rhiant trwy Google Classroom. Mae'r ysgol yn gweithredu 

polisi drws agored mewn ymateb i bob ymholiad. Cyswllt â'r Heddlu - mae'r ysgol mewn cysylltiad agos â'r Heddlu. Ein swyddog 

addysg yw PC Dewi Owen, sy'n ymweld â'r ysgol yn rheolaidd. Mae'r ysgol wedi cefnogi nifer o elusennau yn ystod y flwyddyn gan 

gynnwys: Plant Mewn Angen, Comic Relief, Plant mewn Angen, NSPCC a Marie Curie. Gellir gweld rhestr lawn o'r ymwelwyr a'r 

ymweliadau yng nghofnodion cyfarfodydd y llywodraethwyr, sydd ar gael yn yr ysgol. 

Partneriaeth gyda’r Gymuned. 

  

Cystadlaethau Chwaraeon 

Cyfnod Sylfaen – Cymerai'r disgyblion ran mewn sesiwn datblygiad corfforol strwythuredig yn ystod yr wythnos. 

 

Cyfnod Allweddol 2 – Cymerai'r disgyblion ran mewn sesiwn AG yn ystod yr wythnos sy’n cynnwys gymnasteg, dawns, gemau, 

aml-sgiliau, antur yn yr awyr agored, athletau, gemau tim a nofio.  

 

All-gwricwlaidd –Cynhaliwyd rhai o’r sesiynau hyfforddi gan glybiau yn y gymuned a’r sir yn ystod y flwyddyn.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunan Arfarnu a’r Cynllun Datblygu Ysgol. 
  

Mae’r rhaglen hunan-arfarnu a fabwysiedir gan yr ysgol, y cydlynwyr pynciau a’r uwch dîm rheolaeth yn ein galluogi i wneud 

gwerthusiad beirniadol o holl bynciau’r cwricwlwm yn ogystal ag agweddau allweddol eraill o fywyd yr ysgol. 
  

Cofnodir yr ymagweddau sydd angen datblygu ymhellach, ynghyd â blaengaredd newydd, yn y cynllun datblygu ysgol. Rhydd 

y ddogfen, sydd wedi ei chymeradwyo gan y bwrdd llywodraethol, weledigaeth glir i’r ysgol ar gyfer cynllunio i’r dyfodol. 

Mae’r cynllun yn cael ei ddiwygio’n flynyddol. 

Y Cwricwlwm 

Mae ein cwricwlwm yn sicrhau y caiff pob plentyn gyfle cyfartal trwy ddarparu cwricwlwm perthnasol, 

gwahaniaethol, eang a chytbwys sy’n dehongli gofynion Cyfnod Sylfaen ar gyfer disgyblion 4-7 oed a’r Cwricwlwm 

Cenedlaethol yn CA2 o fewn athroniaeth a pholisi’r AALL. Ceir ymdrechion i sicrhau bod y ddarpariaeth addysgol 

yn hyrwyddo datblygiad moesol, diwylliannol, meddyliol a corfforol pob disgybl a bod y cwricwlwm cyfan yn 

wahaniaethol, eang a chytbwys. Ceir trefniadau hyblyg yn y dosbarth er mwyn cwrdd â’r gofynion. Caiff y 

disgyblion eu dysgu fel uned dosbarth o dan arolygiaeth athro/athrawes dynodedig. Mae’r addysgu yn amrywiol i 

gynnwys addysgu dosbarth cyfan, addysgu grŵp ac addysgu unigolion. 

  

Defnyddia’r athrawon wahanol ddulliau addysgu i gyflwyno ac addysgu’r gwaith er mwyn cwrdd ag anghenion yr 

holl ddisgyblion cyn belled a bo modd. Defnyddir gwahanol ddulliau yn cynnwys dysgu gweithredol, dysgu 

cyfoedion, datrys problemau, datblygu sgiliau trawsgwricwlaidd, dysgu yn awyr agored a dysgu trwy chwarae. 

Rydym hefyd yn defnyddio asesu ar gyfer dysgu ac athroniaeth Pie Corbett.  

  

Defnyddia’r ysgol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol wrth gynllunio. Mae’r Fframwaith yn nodi’n 

eglur y canlyniadau blynyddol digwyliedig o ran llythrennedd a rhifedd ar gyfer pob dysgwr rhwng 5-14 oed. Trwy 

ddefnyddio’r fframwaith, rydym yn sicrhau bod cyfloeoedd o fewn cynlluniau gwaith ar gyfer disgyblion o bob 

gallu, i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd mewn pob pwnc yn drawsgwricwlaidd. 

ADRODDIAD AR Y CYNNYDD ERS MEDI 2020 

Cafwyd blwyddyn arall heriol llynedd gyda’r ysgol ar gau i ddisgyblion dros Gyfnod Clo oherwydd COVID19 o’r 

5ed Ionawr, 2021 tan 12fed Chwefror, 2021 pan fu i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen yn unig ddychwelyd ar 22ain o 

Chwefror gyda disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn dychwelyd ar 15fed o Fawrth, 2021.  

  

BLAENORIAETH 1:  Datblygu agweddau o les trwy'r ysgol wrth i ddisgyblion a staff ddychwelyd i'r ysgol yn 

dilyn cyfnod clo   

 Wedi'i gyflawni 

  

BLAENORIAETH 2:  Cynllunio ar gyfer ymateb i barhau dysgu os y bydd disgybl, staff, swigen neu ysgol gyfan yn 

gwarchod gartref gan wella safonau meddwl cyfrifiadurol ar draws y cwricwlwm ac ar draws yr ysgol  

 Wedi'i gyflawni 

  

BLAENORIAETH 3: Codi safonau Llafaredd y Gymraeg drwy’r ysgol er mwyn galluogi pob disgybl ddal i fyny ac i 

gyflawni hyd eithaf ei allu/gallu.   

Wedi'i gyflawni'n rhannol  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cyfnod Allweddol 2 2022 (B6 eleni)  2023 (B5 eleni)  2024 (B4 eleni)  

Nifer o blant B6, ADY, PYD, SIY 15, ADY 1, PYD 3, SIY 1  12, ADY 1, PYD 1, SIY 0  14, ADY 5, PYD 3, SIY1 

Nifer Bechgyn /Merched Bechgyn -4    Merched- 11 

1 plentyn = 6.67%  

Bechgyn—6   Merched—6 

1 plentyn = 8.3%  

Bechgyn4   Merched—10 

1 plentyn = 7.14%  

Dangosydd Pynciau Craidd  93.3%  91.7% 57.2% 

  L4 L5 L4 L5 L4 L5 

Cymraeg 60%  33.3%  66.7% 33.3% 50%  35.7%  

Saesneg  46.7% 46.7%  66.7% 33.3% 28.6%  28.6%  

Mathemateg  46.7%  46.7% 50% 41.7% 64.3%  14.2%  

Gwyddoniaeth 53.5%   40% 58.3% 33.3% 50%  28.6%  

 

 Cyfnod Sylfaen 2022 (B2 eleni)  2023 (B1 eleni)  2024 (Derbyn eleni)  

Nifer o blant B2, ADY, PYD, SIY 12, ADY 1, PYD 0, 

SIY 1  

16, ADY 1, PYD 1 

SIY 0  

17 disgybl, ADY 1, 

PYD 1, SIY 0  

Nifer Bechgyn /Merched Bechgyn—6   

Merched—6 

1 plentyn = 8.33%  

Bechgyn—9   

Merched—7 

1 plentyn = 6.25%  

Bechgyn—7  

Merched—10 

1 plentyn = 5.9%  

Dangosydd Cyfnod Sylfaen  91.7%  75% 76.5% 

  D5 D6 D5 D6 D5 D6 

Cymraeg 50% 41.7% 75% 0% 41.2% 35.3% 

Mathemateg 50% 41.7% 75% 0% 58.8% 35.3% 

Datblygiad Cymdeithasol  8.3% 83.3% 25% 62.5% 41.2% 47.1% 

Safonau Addysgu a Dysgu. 
Caiff safon yr addysgu a’r dysgu ei fonitro’n gyson gan y cydlynwyr pwnc, a’r Pennaeth. Cymeradwywyd y Polisi Rheoli 

Perfformiad gan lywodraethwyr yr ysgol ac fe’i gweithredwyd ers tymor yr Hydref 2020. 

  

Llynedd eto, derbyniodd yr ysgol gymhorthdal oddi wrth Gronfa Gwella Addysg  (GGA) o £42,233 a Grant Datblygu 

Disgyblion (GDD) o £17,250 sef £10,350 - Grant Datblygu Disgyblion [5-15 oed] a £6,900 Grant Datblygu Disgyblion [dan 5].                                                                                   

Defnyddir y grantiau yma i hyrwyddo datblygiad proffesiynol aelodau’r staff a datblygiadau arbennig yn rhaglen gwella’r 

ysgol gyda’r GDD yn canolbwyntio ar godi safonau disgyblion sy’n dioddef o amddifadedd.   

  

Cyflogir Cymhorthydd L4 am 8 awr yr wythnos i dargedu, a 3 cymhorthydd am gyfanswm o 24 awr yr un i gefnogi disgyblion 

PYD yn y dosbarth.                                                                                                                                       

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mynychwyd nifer o gyrsiau gan y staff, ac mae’r wybodaeth a dderbyniwyd wedi ei blethu 

mewn i gynlluniau a dulliau dysgu’r ysgol.  

Canlyniadau Diwedd Cyfnod Allweddol 

Cyfnod Sylfaen (Blwyddyn 2)  

Oherwydd sefyllfa Covid 19 nid oedd gofynniad i adrodd ar berfformiad Bl2  

Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 6)  

Oherwydd sefyllfa Covid 19 nid oedd gofynniad i adrodd ar berfformiad Bl6  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwersi Offerynnol 

  
  

Cafodd 12 o ddisgyblion 

gwersi offerynnol yn 

ystod y flwyddyn.  Diolch 

i’r athrawon teithiol cerdd 

am eu cefnogaeth a’u 

cymorth. 

  

Staff teithiol ar gyfer 

dysgu cerddoriaeth. 

Mr Kevin Thomas      

Gitâr  

Mrs Sianelen Pleming—

Piano a ffliwt. 

Gweler uchod am gyllideb ddiweddaraf yr ysgol.  
Cronfa'r Ysgol—Mae'r gronfa wedi'i harchwilio yn unol â'r gofynion.  

 

Rhoddion i'r Ysgol: Mae'r ysgol yn ffodus iawn i gael Cyfeillion Ysgol Treferthyr gweithgar a chefnogol iawn. Maent wedi 

gweithio'n ddiwyd iawn, ac wedi bod yn gefnogol yn eu gweithgareddau codi arian ar gyfer yr ysgol - dymuna'r 

llywodraethwyr ddiolch i'r rhieni a phawb a gyfrannodd tuag at eu hymdrechion i godi arian.   

Rhoddion:- Tesco £1,000  

  
Costau Teithio a Chynhaliaeth Llywodraethwyr: £0  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nod yr ysgol yw adnabod disgyblion yn gynnar er mwyn darparu’r 

ddarpariaeth orau a mwyaf cynhwysfawr, a’u cynorthwyo i gyrraedd 

eu llawn botensial. Ceir trefniadau gan yr ysgol i adnabod a darparu 

ar gyfer ADY disgyblion. Os oes pryder ynghylch disgybl, caiff Proffil 

un tudalen ei baratoi gyda thargedau penodol, dyddiadau adolygu a 

syniadau i rieni ynghylch sut i gefnogi eu plentyn gartref. 

Os nad yw’r disgybl yn gwneud cynnydd, a bod angen cymryd 

gwahanol gamau a chael cefnogaeth arbenigol, byddwn yn cysylltu 

â’r AALL [gyda chaniatâd rhieni) ac efallai yn gofyn am arweiniad 

pellach ac o bosib cael Asesiad Statudol o anghenion arbennig. 

Mewn achos o’r fath, caiff datganiad AAA ei baratoi ar gyfer y 

disgybl. Bydd y datganiad yn disgrifio anghenion y disgybl a’r 

gefnogaeth a ddarperir. Ar ôl canfod bod ar y disgybl angen 

cefnogaeth bellach, cysylltir â rhieni’r disgybl ar bob cam. 

Cyd-gysylltydd ADY Ysgol Treferthyr yw Mrs Sioned Roberts a Ms 

Bethan Williams yw’r llywodraethwr dynodedig ar gyfer ADY. Gweler 

adroddiadau cyfarfodydd y Corff llywodraethol am fanylion pellach 

ynglŷn â maes ADY yn ystod y flwyddyn. Ceir copi o’r polisi ADY gan 

yr ysgol. 

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol 
  

  
Yn gynwysedig ym mholisïau ADY a 

Chyfleoedd Cyfartal yr ysgol y mae 

manylion ynglŷn â derbyn a mynediad i 

ddisgyblion anabl. Mae’r wybodaeth yn 

gynwysedig hefyd yng nghynllun 

Anabledd a Hygyrchedd yr Ysgol. Petai 

blentyn anabl yn yr ysgol asesir y sefyllfa 

gan amryw o sefydliadau a 

gwasanaethau. Darperir cymorth yn ôl 

argymhellion yr arbenigwyr. Ym mhob 

achos, gwneir pob ymdrech i sicrhau cyfle 

cyfartal i holl anghenion disgyblion, 

athrawon a rhieni. Mae gan yr ysgol 

cynllun Cydraddoldeb Anabledd. 

Fel ym mhob agwedd o fywyd ysgol ceisir 

sicrhau fod cyrsiau hyfforddiant ar gael i’r 

athrawon er mwyn ehangu ar eu 

datblygiad proffesiynol.  Croesawir 

disgyblion anabl i ymuno ag Ysgol 

Treferthyr. 

  

Anabledd 
  

  

Mae’r ysgol wedi ei dynodi yn ‘Ysgol Ddwyieithog’ yn unol â pholisi iaith yr 

AALl. Mae’r ysgol yn gweithredu’r polisi iaith o fewn y Cwricwlwm 

Cenedlaethol. Amcan y Polisi Iaith yw datblygu gallu pob disgybl fel ei fod yn 

hyderus yn y ddwy iaith erbyn diwedd CA2 fel y dônt yn aelodau llawn o’u 

cymuned ddwyieithog. 

Addysg Dosbarth Meithrin/Derbyn [Cyfnod Sylfaen) Sicrhau, trwy 

ddarpariaeth a threfniadaeth bwrpasol a sensitif, y caiff pob plentyn sylfaen 

gadarn yn y Gymraeg er mwyn dod yn hollol ddwyieithog maes o law. Ble 

mae’r Saesneg yw’r famiaith, caiff ei pharchu a’i gwarchod.  

Blwyddyn 1 a 2 [Cyfnod Sylfaen] Adeiladu ar y sylfeini ar gyfer y Gymraeg trwy 

gyfrwng addysg dosbarth meithrin a dosbarth derbyn. Cadarnhau a datblygu 

mamiaith plentyn sy’n dysgu Cymraeg a bod y plentyn o gartref ble siaredir y 

Gymraeg yn cael gwell gafael ar Saesneg. Atgyfnerthu a datblygu Cymraeg a 

Saesneg plentyn sy’n siarad mamiaith arall.  

Cyfnod Allweddol 2 Atgyfnerthu a datblygu Cymraeg a Saesneg pob disgybl yn 

eu holl agweddau goddefol a gweithredol, er mwyn sicrhau y gall siarad, 

darllen ac ysgrifennu’r ddwy iaith yn rhugl ac yn hyderus wrth drosglwyddo i’r 

ysgol uwchradd. Gwneir trefniadau ar gyfer hwyrddyfodiaid yn CA2 i fynychu 

Uned Iaith y Dalgylch (Llangybi) ble ceir cyfleusterau i gyflwyno cyrsiau dwys 

arbenigol ar gyfer dysgwyr. Bydd y dysgwyr yn trosglwyddo’n ôl i’r ysgol 

gynradd o fewn tymor. 

Siarter Iaith Gymraeg Caiff amcan y Siarter iaith ei hyrwyddo gennym er 

mwyn: Rhoi arweiniad o ran cynnydd defnydd disgyblion o’r Gymraeg yn 

gymdeithasol. Bu’r Cyngor Ysgol yn cynllunio ac yn trefnu wythnos 

lwyddiannus yn dathlu’r Iaith Gymraeg a’r Diwylliant. 

Polisi iaith 
Codi tâl am 

weithgareddau

u 

  Gyda gweithgareddau 

dewisol sy’n digwydd o bryd 

i’w gilydd yn ystod oriau ysgol 

gofynnir am gyfraniad 

gwirfoddol gan rieni. 

(Hysbysir y rhieni yn y 

dechrau mai gwirfoddol yw 

unrhyw gyfraniad ond cedwir 

yr hawl i beidio parhau gydag 

unrhyw drefniadau os nad 

oes digon o gyfraniadau wedi 

dod i law). 

Gofynnir am gyfraniad 

gwirfoddol gan rieni tuag at 

gludiant  i wersi nofio 

Does dim tâl am ddeunyddiau ar 

gyfer gwersi fel celf/technoleg yn 

yr ysgol hon. 

Os am fwy o wybodaeth gellir 

cysylltu â’r 

Pennaeth/llywodraethwyr i 

ganfod cynnwys y polisi llawn. 


