
 Cyfeillion Ysgol Treferthyr 

Diolch o galon i Gyfeillion yr Ysgol am y gwaith arbennig yn 
trefnu amrywiol weithgareddau a llwyddo i gyfrannu 
£4,778.39 i’r ysgol. Gwerthfawrogir yn fawr iawn haelioni 
rhieni wrth gyfrannu’n sylweddol ar gyfer costau’r canlynol: 

 Rhaglen anfon neges destun -Schoolcoms 
 Ymweliadau Addysgiadol 
 Llyfrau darllen ac adnoddau TGCh 

Gyda gweithgareddau dewisol sy’n di-

gwydd o bryd i’w gilydd yn ystod oriau ysg-

ol gofynnir am gyfraniad gwirfoddol gan 

rieni. (Hysbysir y rhieni yn y dechrau mai 

gwirfoddol yw unrhyw gyfraniad ond ced-

wir 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. 

Codi tâl am weithgareddau 

Arfarnir a diweddarir y Polisi ADY yn barhaus a gwneir trefniad-
au i’r athrawon a chynorthwywyr i fynychu sesiynau hyffordd-
iant yn yr ysgol. Cyflogai’r Awdurdod Addysg leol nifer o gyn-
orthwywyr dysgu i gefnogi disgyblion sydd yn wynebu anawst-
erau dysgu.  Derbynia’r ysgol 3 ymweliad y flwyddyn oddi wrth 
y Seicolegydd Addysg Gyswllt a gyflogir gan yr Awdurdod Add-
ysg. 
Roedd 33 o ddisgyblion ar y gofrestr Anghenion Addysg Arben-
nig y llynedd. Dyrannwyd  £5,530 yng nghyllideb yr ysgol ar gyf-
er adnoddau ADY ac  £5,272 ar gyfer Amddifadedd. 
Cydlynydd ADY’r ysgol yn 2017 –2018 oedd Mrs Sioned Roberts. 
O Fedi 1af, 2018. Mae Mrs Sioned Roberts yn parhau fel y Cyd-
lynydd. Llywodraethwraig dynodedig ADY yw Ms Bethan Will-
iams. 

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol 

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 
 

Llawlyfr Ysgol Treferthyr 

 
 

Yn gyn-

wysedig ym mholisïau ADY a Chyfleoedd Cy-

fartal yr ysgol y mae manylion ynglŷn â der-

byn a mynediad i ddisgyblion anabl. Mae’r 

wybodaeth yn gynwysedig hefyd yng nghynl-

lun 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 arbe-

nigwyr. Ym mhob achos, gwneir pob ymdrech 

i sicrhau cyfle cyfartal i holl anghenion disgy-

blion, 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 

Anabledd 

 

Mae Ysgol Treferthyr yn rhan o gymuned ddwyieithog. Caiff y plant 

gyfle i elwa o amrywiaeth diwylliannol yr ardal trwy gyfrwng y Gym-

raeg a’r Saesneg. Bwriad yr ysgol yw meithrin gallu yn y ddwy iaith. 

Y Blynyddoedd Meithrin/Derbyn Daw llawer  o’r disgyblion o gartrefi 

ble siaredir Saesneg, felly rhoddir y pwyslais ar yr iaith Gymraeg, i 

hyrwyddo'r defnydd a wneir ohoni gan y plant. Defnyddir y Gymraeg ar 

gyfer cyfathrebu cyffredinol, ond er budd dealltwriaeth gyffredinol ac 

addysgu effeithiol ac effeithlon, defnyddir y Saesneg fel bo angen. 

Ystyrir bod hon yn gyfnod allweddol o ran strategaeth ieithyddol yr 

ysgol. 

Adran y Cyfnod Sylfaen  Yn yr adran hon, y nod yw adeiladu ar y 

seiliau a osodwyd ar gyfer ieithoedd trwy ddarpariaeth feithrin,  gan 

gryfhau a datblygu’r ddwy iaith. 

Adran Iau: Yma, caiff holl agweddau’r ddwy iaith eu datblygu a’u 

cryfhau ymhellach. 

Hwyrddyfodiaid  - Mae disgyblion sy’n trosglwyddo i Ysgol Treferthyr o 

ysgolion ble nad yw’r Gymraeg yn cael ei astudio, yn cael cynnig treulio 

10 wythnos o’r tymor wedi iddynt drosglwyddo, yn y Ganolfan iaith yn 

Ysgol Llangybi. Yma cant eu trochi yn y Gymraeg mewn ffordd hwyliog 

a diddorol. Trefnir tacsi gan Awdurdod Addysg Gwynedd i gludo’r dis-

gyblion am y 10 wythnos o’u cartref i’r Ganolfan. 

Siarter Iaith - Mae’r ysgol wedi derbyn achrediad y Wobr Aur, Siarter 

Iaith Gwynedd yn 2017. 

Polisi iaith 

 

Llais y Llywodraethwyr 
Adroddiad Hydref 2017 i Haf 2018 

Rhagfyr 2018 
Pwy yw pwy ar y Corff Llywodraethol? 

DYMA RESTR O’R AELODAU OEDD AR Y CORFF  

LLYWODRAETHOL YN YSTOD 2017–2018.  

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     31/03/18  
Mr Chris Fisher    31/08/19 
Ms Frances Hughes          31/08/20 
Mr Dafydd Williams    31/08/20 
 
Llywodraethwyr yr A.A.Ll. Gwynedd: penodir y rhain gan 
yr Awdurdod Addysg Leol 
Dr Elin Pugh     31/08/19 

Ms Angela Hughes    31/08/19 

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. 
Mrs Manon Shakespeare   31/08/18 
Mr Robert Cadwaladr   31/08/20 
Mr Dewi Jones    31/08/21 
 
Cyngor Cymuned; Penodiad Cyngor Cymuned  
Cricieth 
Ms Sian Williams      31/08/20 
(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 y Llywodraethol 2017-2018 oedd Mrs Eleri Thomas 

Clerc presennol yw Ms Catrin Mair Hughes.  

Gellir cysylltu â Ms C M Hughes drwy gysylltu â’r Ysgol. 

Gellir cysylltu â Chadeirydd y Corff hefyd drwy anfon nodyn 

NOD YR YSGOL 

 Creu amgylchfyd ac awyrgylch lle y gall disgybl dyfu, dat-

blygu ac aeddfedu i ddod yn unigolyn hyderus, yn ym-
wybodol o les eraill ac yn aelod cyfrifol o'r gymdeithas. 

 

 Cynnig addysg o'r ansawdd uchaf posibl sydd yn adle-

wyrchu gofynion yr Awdurdod, y Llywodraeth, y gymdeith-
as a'r unigolyn. 

 

 Galluogi pob disgybl i ddatblygu i fod yn rhugl yn y Gym-

raeg 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 goddef-
garwch at eraill. 

 Gosod seiliau ar gyfer sicrhau dysgu ac addysgu effeith-

iol yn yr ysgol. 
 

 Sicrhau cwricwlwm eang, cytbwys, perthnasol a chyfoeth-

og. 

 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 cyf-

lawn. 

Cyfarfodydd y Corff Llywodraetho 
Tymor yr Hydref 2017  

3ydd o Hydref, 2017 a 28ain o Dachwedd o Ragfyr 2017  
 

Tymor y Gwanwyn 2018 
13eg o Fawrth, 2018 a 10fed o Ebrill, 2018  

 
Tymor yr Haf 2018  

18fed o Fehefin, 2018 a 10fed o Orffennaf, 2018 

Gair gan y Cadeirydd 2017/2018 

Pleser yw medru cyflwyno adroddiad sy’n adlewyrchu 

blwyddyn lwyddiannus o safbwynt gwaith cwricwlaidd a 

gweithgareddau allgyrsiol yn hanes Ysgol Treferthyr, Criccieth. 

Fel Corff Llywodraethol, ymfalchïwn yn llwyddiannau’r ysgol ac 

mae gennym gyfrifoldeb cyffredinol am gyraeddiadau ad-

dysgiadol, safonau ac ymddygiad. Rydym yn anelu i fod y go-

rau y gallwn fod ym mhob maes o'r cwricwlwm ac yn herio'r 

staff,  disgyblion a rhieni er mwyn cyflawni hyn.  

Arolygwyd yr ysgol gan Estyn ym mis Ebrill a chafwyd adborth 

cadarnhaol a chalonogol iawn. Mae gennym feysydd lle y mae 

angen gwella ac rydym yn gweithio'n ddiflino i wneud hyn ond 

ni allwn wneud hyn heb gymorth, cefnogaeth a dealltwriaeth 

holl rieni Mae’r ysgol 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 i’m  cyd lywodrae-

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

Gyfeillion Ysgol  Treferthyr am  eu cefnogaeth ariannol sydd o 

fantais i bob disgybl yn yr ysgol. 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 disgy-

blion am lwyddiant cyson yr ysgol.  
Dr Elin V Pugh 

Cadeirydd 
Corff Llywodraethol Ysgol Treferthyr 

 



 

Oriau’r Ysgol 

Sesiwn y Bore  
9.00  - 12.00 
 

Sesiwn y Prynhawn  
  1.00 - 3.00 (Babanod)                                       
  1.00 - 3.30 (Iau)   

Polisiau a fabwysiadwyd 

Addoli ar y Cyd 
Addysg Gynaliadwy 
Addysg Rhyw a Pherthna-
soedd 
Alcohol a Chyffuriau 
Amddiffyn Plant 
Amser CPA 
Anghenion dysgu 
Ychwanegol 
Anwytho staff newydd 
Asesu risg 
Atal Eithafiaeth a Radi-
caleiddio  
Baeddu yn yr ysgol 
Canllawiau addysg gynali-
adwy 
Canllawiau Facebook  
Chwythu Chwiban 
Cludiant o’r cartref 
Cwricwlwm [pob maes] 
Cydraddoldeb strategol 
Cyfleusterau i gynrychiol-
wyr Undebau 
Cyflog Athrawon 2017 
Cyflogaeth Amgen 
Cyfryngau Cymdeithasol 
Cyfryngau Cymdeithasol 
Cymorth cyntaf (yn 
cynnwys rheoli cyflyrau 
meddygol, gofal agos) 
Cynaliadwyedd 
Cynllun Hygyrchedd 
Darparu ar gyfer disgybli-
on AAA ac ADD 
Darparu Lloches 
Datblygu hyfforddiant ac 
arweiniad staff 
Datgelu troseddau a Gwir-
io Cofnodion 
Deddf Rhyddid 
Gwybodaeth/Cynllun 
Cyhoeddi 
Defnydd o’r adeilad tu 
allan i oriau ysgol 
Defnyddio ffotograffau / 
fideo 
Dim Ysmygu 
Diogelu data 
Disgyblaeth a chynnal 
ymddygiad 
Dysgwyr mwy galluog a 
thalentog 
E-Ddiogelwch 
Goruchwyliaeth a 

dyletswydd gofal 
Gwahardd 
Gwaith Cartref 
Gweithdrefn Disgyblu a 
diswyddo 
Gweithio’n unigol 
Gwirfoddolwyr 
Gwisg Ysgol 
Gwrth fwlio 
Gwrth fwlio staff 
Gwrth-radicaleiddio 
Hysbysu a phenodi swyddi  
Iaith weithredol 
Iechyd a Diogelwch (yn 
cynnwys diogelwch ysgol) 
Llau pen 
Llawysgrifen 
Lles Meddyliol yn y 
Gweithle 
Llywodraethwyr yn 
ymweld 
Masnach deg 
Medrusrwydd Pennaeth 
Medrusrwydd Staff 
Moddion 
Mynediad i Ganolfannau 
Iaith 
Oriau Ysgol 
Prin gyflenwi 
Rhannu swyddi 
Rheini wedi gwahanu 
Rheoli Absenoldebau 
2017  
Rheoli Meddalwedd a 
thrwyddedu 
Saesneg yn iaith 
ychwanegol 
Tân 
Teithio i'r ysgol 
Trefn gwyno unigol 
Trefniadaeth dosbarth 
Trefniadau datgelu a 
gwahardd 
Tymheredd yn y Gweithle 
Tynnu lluniau 
Tynnu lluniau i bwrpas 
Cyhoeddusrwydd 
Tywydd garw 
Urddas yn y gwaith 
Ymateb i waith 
Ymddygiad amhriodol 
tuag at staff 
Ymweliadau Ysgol  
Ymyrryd Corfforol Cyfyngol 
Ysgol Eco a Chynaladwyedd 

Cofrestrwyd 107 o blant yn llawn 

amser ac 13 plentyn yn rhan   

amser ym mis Medi 2017. 

Trosglwyddodd 23 plentyn i’r 

ysgol Uwchradd a dechreuodd 14 

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 2017-18 rhaid oedd cwblhau'r     

ffurflen erbyn 1af Chwefror, 2018. 

Gwyliau Ysgol 2018-2019 
Dyddiau’r tymor 2018 -19 

Hydref 2018         3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018 
Gwanwyn 2019   7 Ionawr 2019  - 12 Ebrill 2019 
Haf 2019               29 Ebrill 2019   - 22 Gorffennaf 2019 
Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 4 Medi, 
2018. 
 
GWYLIAU: 
29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 (Hanner-Tymor) 
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 (Gwyliau’r Nadolig) 
25 Chwefror - 1 Mawrth 2019 (Hanner-Tymor) 
15 - 26 Ebrill 2019 (Gwyliau’r Pasg) 
6 Mai 2019 (Calan Mai) 
27 - 31 Mai 2019 (Hanner-Tymor) 
23 Gorffennaf - 30 Awst 2019 (Gwyliau’r Haf) 
Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 2 Medi, 2019 i athrawon 
yn unig (diwrnod hyfforddiant). 

Presenoldeb 2017 -2018 
 Tymor yr  

Hydref 2017 

Tymor y  

Gwanwyn 2018 
Tymor yr  

Haf 2018 

Presenoldeb 94.9% 94.1% 96% 

Absenoldebau 

a Chaniatad 
4.5% 5% 3.5% 

Absenoldebau 

heb ganiatâd 
0.6% 0.9% 0.5% 

Targed Presenoldeb ar gyfer 2017-2018 – 95.5% 

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’n 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 80c 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.  

 

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. 

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau hefyd gan yr ysgol 

lle gwahoddwyd rhieni a ffrindiau i fwynhau 

perfformiadau gan y disgyblion, e.e. Cyngerdd 

Dathlu Cymreictod, Cyngerdd Nadolig, Noson 

Croeso’r Nadolig a llawer mwy. 

Llwyddwyd i gynnal mabolgampau ysgol eleni gyda 

llawer o rieni a theulu wedi dod i gefnogi. 

Mae gan yr ysgol bolisi drws agored i groesawu 

rhieni i drafod unrhyw ofidiau sydd ganddynt. 

parthed addysg eu plentyn. 

Partneriaeth gyda’r rhieni. 

 

Cafodd 10 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 Alwena Roberts  Telyn a Piano 
Ms Rachel Gautry      ffliwt 
Ms Siwan Evans        Ffidl 

 
 
Coleg Prifysgol Bangor   £    280.00 

Cyfraniad Tesco at Bws  £    150.00 

Grant Celfyddydau    £    343.00 

Llywodaraeth Cynulliad Cymru  £    334.00 

 

 Rhoddion i’r Ysgol  
 

Gwersi Offerynnol 

Cystadlaethau Chwaraeon 
Mabolgampau Dalgylch Eifionydd 
Gwyl trawsgwlad Dalgylch Eifionydd 
Athletau Eryri – Treborth 
Gwyl traws gwlad—Y Faenol 
Gala Nofio’r Urdd 
 
CLYBIAU CHWARAEON: -  
Hyfforddiant Pêl-droed, Clwb Porthmadog 



 
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 lly-
wodraethol, weledigaeth glir i’r ysgol ar gyfer cynllunio i’r 
dyfodol. Mae’r cynllun yn cael ei ddiwygio’n flynyddol. 

ADRODDIAD AR Y CYNNYDD ERS MEDI 2017 
BLAENORIAETH 1 : Ymddygiad a Lles  
Barn yr ysgol yw: bod y flaenoriaeth wedi derbyn sylw da. Mae 
arsylwadau yn cadarnhau fod ymddygiad y rhan fwyaf o’r disgyblion 
yn dda ar draws yr ysgol a bod y rhan fwyaf o’r disgyblion yn dod i 
mewn yn drefnus ar derfyn egwyl ac yn barod i weithio’n syth. Mae 
holl ymarferwyr o fewn yr ysgol yn rheoli ymddygiad yn effeithiol i 
sicrhau amgylchedd dysgu diogel. Gweithredir strategaethau sy’n 
galluogi y rhan fwyaf o’r disgyblion i ddatblygu hunan barch a hunan 
hyder drwy ‘arfer adferol’, ‘amser cylch’ a gwaith ‘llythrennedd emo-
siynol yn effeithiol. Mae data cynnydd y disgyblion yn cadarnhau fod 
y rhan fwyaf o ddisgyblion ADY  yn gwneud dau is lefel o gynnydd 
pan fo hynny'n bosibl yn ystod y flwyddyn.  
  

BLAENORIAETH 2 - Mathemateg a Rhifedd 
Barn yr Ysgol yw bod y flaenoriaeth wedi derbyn sylw da. Mae’r    
arfarniad o’r cynlluniau gwaith CA2 Mathemateg yn dangos bod yr 
athrawon yn cynllunio gweithgareddau heriol/rheolaidd/cyfoes -  
amrediad da o strategaethau a chyfleodd pynciol ar draws yr ysgol. 
Sicrheir bod ymresymu rhifyddol yn cael sylw pwrpasol ynghyd ond 
mae angen parhau i ddatblygu  rhifedd yn drawsgwricwlaidd. Mae 
dadansoddiad o arsylwadau gwersi a chraffu ar lyfrau yn dangos 
enghreifftiau da o waith o’r 10 maes mathemategol. 
  

BLAENORIAETH 3:     Y Cyfnod Sylfaen  
Barn yr Ysgol yw bod y flaenoriaeth wedi derbyn sylw da iawn. Ceir 
arweinyddiaeth ddosranedig effeithiol ar waith yn yr Ysgol. Mae 
canfyddiadau, gweithredu ar arfarniadau yn arwain at godi safonau 
yn y Cyfnod Sylfaen yn llwyddiannus. Mae egwyddorion y Cyfnod 
Sylfaen yn cael eu hymgorffori’n llawn ac yn effeithiol yn yr addysgu 
a’r dysgu. Arsylwadau- yn dangos cynnydd yn y defnydd a wneir o’r 
ardal tu allan gyda’r amgylcheddau dysgu awyr agored yn ategu    
datblygiad sgiliau llythrennedd a rhifedd. Yr ardaloedd yn ddeniadol a 
threfnus - ac yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu medrus. 
Adroddiadau monitro yn nodi cysondeb pwrpasol o ran defnydd o’r 
ardaloedd rhwng y 3 dosbarth ac o ganlyniad safonau’n codi. Mae 
cynlluniau athrawon a gweithgareddau a arsylwir yn nodi cyfleoedd 
da i ddisgyblion ddysgu drwy weithgareddau symbylus a chreadigol. 
Safonau Llythrennedd ar draws y meysydd dysgu yn dda. Disgyblion 
yn gallu trafod gydag oedolyn hyn maent yn ei ddysgu yn yr           
ardaloedd tu allan yn effeithiol. 
  

Blaenoriaeth 4: Iaith 
Cynhelir sesiynau darllen dyddiol, llwyddiannus a strwythur pen-
dant iddynt ym mhob dosbarth. Yr adnoddau ar gyfer y sesiynau 
yn hylaw ac ystod ddiddorol o weithgareddau wedi eu cynllunio. 
Mae sesiynau ‘Iaith ar Daith’ a ‘Geiriau Gwych’ ar waith yn         
effeithiol ym mhob dosbarth gyda phob aelodau o staff yn            
gyfarwydd â’r cynllun. O ganlyniad i hyn mae’r camau bach yn  
amlwg yn llyfrau’r disgyblion ac yn cael eu defnyddio’n llwyddian-
nus er mwyn arfogir plant ynglŷn â nodweddion y ffurf dan sylw. 

GWEITHGAREDDAU’R FLWYDDYN A  

CHYSYLLTIADAU GYDA’R GYMUNED 2017-18 

 Hydref 2017 
Gwersi dawns i bawb x 6 
Dathlu diwrnod Roald Dahl 
Sioe Pypedau  Castell Cricieth - dathlu diwrnod Owain Glyndŵr 
Gweithdy Llysgenhadon gwych a chyfle i gyfarfod a Chomisiynydd Plant 
Cymru 
Creu Guto Ffowc ar gyfer Coelcerth bwyty Dylan’s – casglu arian at 
elusen yr RNLI 
Dathlu diwrnod T Llew Jones 
Dathlu diwrnod dangos cerdyn coch i hiliaeth – casglu arian i’r elusen 
Ymweliad gan Lori Ni 
Gwasanaeth Diolchgarwch – Eglwys Santes Catherine 
Gweithdai Llythrennedd digidol-M Thomas ac E Parry Jones x 6 
PC Dewi Owen - Gweithdai ABaCH Gwasanaeth  Heddlu 
Ymweliad gan bedwarawd llinynnol Gŵyl Cerdd Beddgelert 
Noson Ffilm 
Diwrnod Plant mewn Angen 
Gala Nofio’r Urdd 
Diwrnod Plant mewn Angen 
Gweithgareddau Wythnos Gwrth-fwlio 
Ffair Nadolig 
Nosweithiau rhieni 
Diwrnod Siwmper Nadolig (Achub y Plant) 
Gwylio pantomeim Melltith y Brenin – CA2 
Sioe Cyw—CS 
Cinio Nadolig   
Diddannu trigolion Cartrefi henoed- Pines  
Cyngerdd Nadolig x 2   
Parti Nadolig    
 

Tymor y Gwanwyn 2018 
Gwersi Nofio 
Rygbi Tag gyda Jess Kavanagh-Williams x 3 
Gwasanaeth a gweithdy gyda Steven Williams Llywodraeth a’r Senedd 
Ymweliad tridiau a Chaerdydd 
Ymweliad a’r Eglwys leol 
Prosiect Heddwch - Celf gyda Ffion Gwyn, Ysgrifennu barddoniaeth gyda 
Gwyneth Glyn a Twm Morys 
PC Dewi Owen 
Wythnos Cymru Cŵl –Y sgol Gyfan 
Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi 
Prosiect Heddwch - cyfweld a phobl leol i gasglu delweddau, llythyrau ac 
atgofion teuluoedd am y Rhyfel Byd Cyntaf 
Cystadleuaeth Cogurdd (Rownd 1)   
Lori Ni - Llyfrgell   
Wythnos Masnach Deg     
Eisteddfod Capel y Traeth 
Eisteddfod yr Urdd  - Dalgylch Eifionydd 
Eisteddfod dawns yr Urdd – dalgylch 
Eisteddfod yr Urdd  - Eryri 
Eisteddfod dawns yr Urdd – Eryri 
Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd 
Nosweithiau rhieni 
Gweithdy Cracio’r Pasg - 

Tymor yr Haf 2018 
Gweithgaredd Kerbcraft 
Prosiect Llythrennedd trwy Bêl-droed 
Gweithdai Prosiect Sbectrwm 
Gweithdai Wy, Chips a Nain 
Profion Darllen a rhifedd    
Cystadleuaeth Traws-gwlad - dalgylch Eifionydd 
Cystadleuaeth Trawsgwlad – Coed y Brenin 
Gweithdy a Bywyd gwyllt Glaslyn - y Gweilch 
Mabolgampau’r Urdd – Treborth 
Cystadleuaeth Cogurdd rownd gynderfynol 
Gweithdy - Trethi 
Hyfforddiant Llysgenhadon Chwaraeon 
Eisteddfod yr Urdd- Llanfair ym Muallt 
Cyflwyniad NSPCC 
Ymweliad a Chlwb Pêl-droed, Porthmadog 
Cystadleuaeth Pêl-droed Dalgylch Eifionydd 
Gweithdy Diogelwch y ffyrdd 
Cystadleuaeth trawsgwlad Y Faenol 
Ymweliad a safle Bywyd gwyllt Glaslyn 
Diwrnod dim gwisg ysgol x 2 – casglu ar gyfer  diffibriliwr a’r NSPCC 
Cystadleuaeth Clwb Codio 
Noson Ffarwel 
Mabolgampau’r ysgol 
Pontio Cynradd Uwchradd - deuddydd 
Ffair haf 
Sesiynau pêl-droed ar gyfer merched 
    

 

 

 

Ceir cwricwlwm ar wahân ar gyfer plant 3-7 oed, sef 

y Cyfnod Sylfaen, sy’n briodol ar gyfer eu hoedran 

a’u hanghenion tra caiff blynyddoedd 3-6 eu       

haddysgu yn y pynciau a geir yn y  Cwricwlwm 

Cenedlaethol: 

Y Cwricwlwm 

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 2017. 

 

Eleni eto, derbyniodd yr ysgol gymhorthdal oddi 

wrth Gronfa Gwella Addysg  (GGA) a Grant Datblygu 

Disgyblion (GDD)”. 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 disgy-

blion sy’n dioddef o amddifadedd.  

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mynychwyd nifer o 

gyrsiau gan y staff, ac mae’r wybodaeth a dder-

byniwyd wedi ei blethu mewn i gynlluniau a dulliau 

dysgu’r ysgol. Llwyddwyd hefyd i gyflogi cym-

horthydd am 12.5 awr yr wythnos gydag arian GDD 

er mwyn targedu safonau darllen disgyblion unigol. 

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 cy-
farfod. 
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 110 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 flwyd-
dyn 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 gy-
farfod gyda chorff llywodraethu’r ysgol:  
Cadeirydd Llywodraethwyr, Ysgol Treferthyr, Cricieth, 
Gwynedd.  LL52 0DS. 
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Targedau Cyfnod Sylfaen – Blwyddyn 2 

Targedau 2018 - 2019 

Y Cyfnod Sylfaen Cymraeg MATHEMATEG PERSONOL A CHYMDEITHASOL 

2018-2019 LEFEL D5+ 12 13 14 

% 85.7% 92.8% 100% 

LEFEL D6+ 3 7 11 

% 21.4% 50% 78.6% 

Targedau 2019- 2020  

2019- 2020 LEFEL D5+ 10 9 13 

% 71.4% 64.3% 92.9% 

LEFEL D6+ 2 0 11 

% 14.3% 0% 71.4% 

Targedau Cyfnod Allweddol 2 – Blwyddyn 6 

Targedau 2018 - 2019 

Cyfnod Allweddol 2 CYMRAEG SAESNEG MATHEMATEG GWYDDONIAETH 

2018-2019 LEFEL 4+ 15 15 16 16 

% 88.2% 88.2% 94.1% 94.1% 

LEFEL 5+ 6 6 7 7 

% 35.3% 35.3% 41.2% 41.2% 

 Targedau 2019 - 2020  

2019 - 2020 LEFEL 4+ 11 11 13 11 

% 78.6% 78.6% 92.9% 78.6% 

LEFEL 5+ 3 4 6 6 

% 21.4% 28.6% 42.9% 42.9% 

 Targedau 2020 - 2021 

2020 - 2021 LEFEL 4+ 11 11 12 11 

% 78.6% 78.6% 85.7% 78.6% 

LEFEL 5+ 1 2 5 2 

% 7.14% 14.3% 35.7% 14.3% 


