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Croeso i deulu Ysgol Mynydd Bychan.
‘O’r fesen derwen a dyf’

Annwyl Rieni,
Mae dechrau ysgol newydd yn garreg filltir bwysig ym mywyd plant a rhieni – y
naill fel y llall. Fel staff ymroddedig, carem estyn croeso i chi a dileu unrhyw bryderon sy
gennych. Rydym yn siwr y cewch Ysgol Mynydd Bychan yn ysgol fwriadus, hapus, lle mae’r
plant a’r athrawon yn cyd-weithio’n hapus gyda’i gilydd.
Bwriad y llawlyfr hwn yw eich cynorthwyo chi i fod yn ymwybodol o fywyd a gwaith Ysgol
Mynydd Bychan, sydd yn ysgol gynradd sirol benodedig Gymraeg. Fe’i cyflwynir yn ôl gofynion
Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011.
Gobeithiwn ddarparu awyrgylch hapus lawn gofal i’ch plentyn yn ogystal â darparu ystod eang
o brofiadau dysgu.
Fel ysgol benodedig Gymraeg, pwysleisir meithrin gwybodaeth a deall o ddiwylliant Cymru a
meistroli rhugledd yn yr iaith Gymraeg. Mae dwyieithrwydd yn rhan annatod o fywyd yr ysgol.
Credwn hefyd mai trwy feithrin cydweithrediad agos a phartneriaeth glos rhwng y cartref a’r
ysgol y medrir gwneud y gorau i’ch plentyn. Bydd yna gyfleon i chi rannu yn addysg eich plant
a byddaf innau a’r athrawon o hyd ar gael i siarad â chi am unrhyw agwedd o’u datblygiad.
Pryderwn am holl agweddau datblygiad ein disgyblion a gobeithiwn y byddwch yn cyfrannu
gyda ni yn ein hymdrech i wneud y cyfnod hwn ym mywyd eich plentyn yn un llwyddiannus
iawn. Trwy gyd-weithio, mewn partneriaeth, y gallwn gyrraedd ein nod.
Edrychwn ymlaen i gydweithio gyda chi yn ystod y blynyddoedd nesaf.
Yn gywir iawn,

Siân Evans
(Pennaeth)
“Mae gan yr ysgol nodau ac amcanion cytûn sy’n hyrwyddo cydraddoldeb i bawb ac sy’n cael
eu hadlewyrchu ym mhob agwedd o waith yr ysgol. Mae gan y pennaeth weledigaeth glir am
gyfeiriad yr ysgol ac mae’n hyrwyddo safonau uchel. Mae ei hymrwymiad i sicrhau cymuned
ysgol lle mae pob unigolyn yn cael yr un cyfle i ddatblygu doniau unigol, yn rhoi sail gadarn i
ddarpariaeth gyfoethog yr ysgol.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010.
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Ysgol Mynydd Bychan
Heol Seland Newydd
Cathays
Caerdydd
CF4 3BR
Ffôn:029 20 613 417
Ffacs: 029 20 694154
E-bost: ysgolmynyddbychan@cardiff.gov.uk
Awdurdod Addysg Caerdydd
Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF1 4UW
Ffôn: 029 20 872 000

Staff yr ysgol 2014 - 2015
Pennaeth
Miss Siân Evans
Dirprwy Bennaeth
Mr Iolo Williams (o Fedi 2014)
Athrawon
Miss Leah Roberts
Miss Elen Davenport
Mrs Laura Dobson – rhan amser (0.6) tan Chwefror 2015
Mrs Amy Williams – athrawes rhan amser (0.48) tan Chwefror 2015
Mrs Rhian Roberts- rhan amser 0.5
Mrs Non Bullen – rhan amser 0.5
Mr Robert Powell
Mr Marc Jon Williams
Mrs Alwen Lewis (dechrau mis Medi 2104)
Mrs Wendy Wylie – Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol , rhan amser (0.52)
Mrs Vikki Tudur - Athrawes Amser Cynllunio, Paratoi ac Asesu(CPA) , rhan amser 0.52
Mrs Elvira Griffiths – Athrawes CPA, rhan amser, 0.32
Cynorthwywyr Dysgu Dosbarth (CDD)
Mrs Wendy Roberts
Ms Ceri Payne
Miss Mared Thomas
Ms Rachel Chugg
Miss Natalie Hill
Ms Sara Coulton
Ms Claire Hill
Mr Ifan Lewis - rhan amser 15 awr/wythnos
Mrs Viv Edwards
Ms Lisa Powell
Mrs Jessica Bushrod – rhan amser 15 awr/wythnos
Ysgrifenyddesau
Mrs Lynda Pennar
Mrs Elaine Robinson
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Gofalwr
Mr Richard Morgan
Gweinyddesau Cinio
Mrs Margo Edwards - rhan amser
Mrs Mary Spitterri
Mrs Jackie Alexis – rhan amser
Mrs Jennifer Price
Miss Holly Williams
Cogyddesau
Mrs Debbie Jemmett
Mrs Denise Emmott
“Mae Ysgol Mynydd Bychan yn ysgol dda gyda nodweddion rhagorol. Mae’r nodweddion
rhagorol yn cynnwys arweiniad trwyadl y pennaeth a’r corff llywodraethol a’r cwricwlwm
cyfoethog sydd yn darparu ystod o brofiadau dysgu symbylol. Caiff hyn ei atgyfnerthu gan
gyfarwyddyd gofalgar a rheolaeth effeithiol ac effeithlon o adnoddau dysgu.”
“Mae cydweithio tîm ardderchog yn nodweddiadol o arweiniaeth a rheolaeth yr ysgol.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010

Y Corff Llywodraethol
Mae Bwrdd Llywodraethwyr yn debyg i fwrdd cyfarwyddwyr cwmni a gwnant benderfyniadau
ynglyn â sut y dylid rhedeg ysgol. Cynhelir cyfarfod o’r Corff Llywodraethol o leiaf unwaith y
tymor a threfnir cyfarfodydd ychwanegol o’r is-bwyllgorau gan y Pennaeth yn dymhorol.
Mae’r Llywodraethwyr yn cydweithio gyda’r Pennaeth i:
 gytuno ar amcanion a gwerthoedd yr ysgol
 benderfynu’r hyn sydd i’w ddysgu
 sefydlu safonau disgyblaeth
 adolygu cynnydd yr ysgol
 gyfweld ac apwyntio athrawon
 benderfynu ar sut i wario cyllid yr ysgol a chymeradwyo cynlluniau datblygu’r ysgol
 roi gwybodaeth i rieni am yr ysgol
 lunio cynlluniau gweithredu i sicrhau gwelliannau yn dilyn arolygon yr ysgol.
Mae gan lywodraethwyr ysgol ddyletswyddau, pwerau a chyfrifoldebau cyfreithiol. Rhaid iddynt
weithredu ar y cyd ac ni allant weithredu fel unigolion.
“Cyflwyna aelodau’r corff llywodraethol eu dyletswyddau yn gydwybodol, a gweithiant yn
rhagorol gyda’r pennaeth i helpu gosod cyfeiriad strategol i’r ysgol.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010
Mae llywodraethwyr ysgol yn:
 rhieni
 athrawon yn yr ysgol
 cynrychioli’r Awdurdod Addysg
 gweithio yn yr ysgol ond nid fel athro neu athrawes
 gyfetholedig.
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Mae rhiant lywodraethwr yn:
 rhiant i blentyn yn yr ysgol
 cael ei/eu (h)ethol gan rieni’r ysgol
 gwasanaethu, fel llywodraethwyr eraill, am bedair mlynedd.

Cadeirydd - Mrs Ruth Rhydderch
Is-Gadeirydd - Mr Paul Jeffries

Pennaeth
Miss Siân Evans
Cynrychiolwyr yr Awdurdod Addysg Lleol
Dr Andrew Connell
Cynrychiolydd Athrawon
Mr Rob Powell
Cynrychiolydd staff sydd ddim yn addysgu
Mrs Viv Edwards
Cynyrchiolwyr Rhieni
Mrs Arran Dallimore
Mrs Julie Broughton
Mrs Ruth Rhydderch
Mrs Emma Maillard
Llywodraethwyr wedi’u cyfethol
Dr Phil Ellis
Dr Carys Jones
Mr Hywel James
Mr John Mark Frost
Clerc i’r llywodraethwyr
Mrs Lynda Pennar
Daw rhieni sydd yn lywodraethwyr â barn rhieni i’r Corff Llywodraethol ond disgwylir iddynt
siarad a gweithredu fel unigolion. Ni ddylent ystyried eu hunain fel llais na chennad ar ran y
rhieni: nid ydynt yn pleidleisio dros yr holl rieni’n gyffredinol. Cant statws cyfartal yng ngwaith
y Corff Llywodraethol a chânt hawliau pleidleisio.
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Nôd yr ysgol
Dymunwn, fel ysgol, greu awyrgylch lle gall ein disgyblion ddatblygu’n addysgiadol, yn
ddiwylliannol, yn gymdeithasol, yn ysbrydol a chorfforol hyd eu heithaf. I’r diben hwn ceisiwn
ysbrydoli’r plant trwy seilio eu haddysg ar iaith, crefydd, diwylliant a threftadaeth Cymru, a
chreu ymwybyddiaeth gref o Gymreictod ac ennyn balchder yn ein hiaith yng nghalon pob
plentyn.

Amcanion yr ysgol
1.

Creu ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad o:

iaith

grefydd

gymdogaeth

ddiwylliant

amgylchedd

2.

Sicrhau gofal a datblygiad pob plentyn yn:

feddyliol

gymdeithasol

emosiynol

foesol

gorfforol

3.

Meithrin cysylltiad agos rhwng yr ysgol a’r:

cartref

gymuned

gwasanaethau cynnal (Y Swyddfa Addysg, Y
Llywodraethwyr, Ymgynghorwyr)
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Cydweithio effeithio rhwng y:

pennaeth a’r staff

staff a rhieni

Llywodraethwyr a’r staff

Ceisiwn:
 sicrhau fod pob plentyn yn rhifog ac yn llythrennog yn y Gymraeg a’r Saesneg
 hyrwyddo a datblygu dwyieithrwydd
 sicrhau awyrgylch ddiogel, hapus a gofalgar i’r plant
 rhoi cyfle i bob disgybl ddatblygu i’w lawn botensial yn feddyliol, yn gorfforol, yn foesol, yn
ysbrydol ac yn esthetig
 gynnig cyfle cyfartal i bawb
 annog pawb i ddangos parch at eiddo a phobl eraill
 addysgu pob plentyn i feddwl drosto’i hun, i weithio’n annibynnol a chydag eraill, a meithrin
agweddau iach tuag at y gymuned a’r byd ehangach
 bwysleisio pwysigrwydd ymddygiad da, cwrteisi a bod yn drwsiadus bob amser
 ddatblygu meddyliau bywiog ac ymholiadol gan hybu’r gallu i resymu, i ddadansoddi ac i
drafod yn rhesymegol.
7

“ Mae ansawdd y gofal, y gefnogeth a’r cyfarwyddid a gynigir i ddisgyblion yn rhagorol. Mae
disgyblion yn hapus iawn ac mae’r berthynas rhygddynt a’r staff dysgu ac atodol yn un gynnes.
Ceir ethos gofalgar a chynhwysol yn yr ysgol.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010

Math o ysgol
Ysgol gynradd sirol yw Ysgol Mynydd Bychan i fechgyn a merched rhwng 3 ac 11 oed. Oddi
yma, mae’r plant yn mynd, fel rheol, ymlaen i Ysgol Uwchradd Glantaf.
Safle’r ysgol a’r dalgylch
Saif yr ysgol ar Heol yr Eglwys Newydd ar ei chornel â Heol Seland Newydd yn ardal Cathays o
Gaerdydd tua therfyn gogleddol ei dalgylch. Ar hyn o bryd, mae’n gwasanaethu maesdrefi
mewnol dwyrain a gogledd ddwyrain Caerdydd, yn cynnwys Mynachdy, Cathays, Y Mynydd
Bychan, Y Rhath, Sblot a’r Bae.
Hanes yr ysgol
Agorwyd yr ysgol ym mis Medi 1993 mewn ystafell symudol ar dir Canolfan Addysg Howardian
a chofrestrwyd 20 o blant yn y dosbarth derbyn.
Symudodd yr ysgol ddwy flynedd yn ddiweddarach i adeilad a fu gynt yn ysgol gynradd
Babyddol. Adeiladwyd honno ym 1926. Ers ymgartrefu, gweddnewidiwyd yr adeilad sy bellach
yn addas ar gyfer ein disgyblion.
“Gwneir defnydd creadigol a hynod effeithiol o safle cyfyng yr ysgol I ddarparu ardaloedd
dysgu allanol diddorol a symbylol. Gan ystyried cyfyngder y safle a’r lleoliad yn ymyl un o
strydoedd prysuraf y ddinas, mae’r ysgol yn gwneud defnydd rhagorol ohoni.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010

Iaith yr ysgol
Cymraeg yw’r cyfrwng cyfathrebu naturiol ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Gan fod ein
hysgol yn un gynradd Gymraeg, ymdrechwn i ddatblygu a chyfoethogi gwybodaeth y plant o’r
iaith Gymraeg a’u hymwybyddiaeth a’u gwerthfawrogiad o’r diwylliant Cymreig.
Croesawn gydweithrediad rhieni ac os bydd unrthyw rhiant yn dymuno cael gwybodaeth am
gyrsiau Cymraeg i oedolion, mae’r wybodaeth ar gael yn swyddfa’r ysgol.
Yn nosbarthiadau cynnar yr ysgol, trwythir y plant yn y Gymraeg er mwyn sicrhau meistrolaeth
o’r iaith yn ieuanc. Cyflwynir y Saesneg yn anffurfiol yn ystod tymor ola’r plentyn ym Mlwyddyn
2 pan fydd y dosbarth yn paratoi ar gyfer trosglwyddo i Gyfnod Allweddol 2.
Disgwylir i’r plant siarad Cymraeg bob amser ac i gadw’r traddodiad o gymdeithas wir Gymraeg
a fewn cyffiniau’r ysgol. Y mae’n rhan o swyddogaeth yr ysgol i sicrhau ffyniant y Cymreictod
hwn a galluogi’r disgyblion i etifeddu treftadaeth werthfawr.
“ Mae ethos Cymreig yr ysgol a’r pwyslais a rhoddir ar ddiwylliant Cymreig c ar etifeddiaeth
Cymru yn elfennau rhagorol o’r darpariaeth.”
“Mae medrau dwyieithrwydd y pant yn ardderchog.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010
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Anogir rhieni sy’n medru’r Gymraeg i siarad a’u plant yn y Gymraeg ar bob achlysur. Sicrha hyn
rwyddineb iaith y plant a meithrin eu hunan hyder. Cymhellir rhieni uniaith Saesneg i fynychu
dosbarthiadau i ‘ddysgwyr’. Nôd yr ysgol yw i’r plentyn gyrraedd ddwyieithrwydd lawn cyn
trosglwyddo i’r sector uwchradd.
Disgwylir i’r disgyblion, erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2, gael cystal meistrolaeth ar y
Saesneg ag a welir gan ddisgyblion cynradd mewn unrhyw ran o’r wlad.

Trefniadau derbyn plant i’r ysgol
Gwahoddir rhieni i gysylltu â’r ysgol os ydynt yn bwriadu i’w plentyn gael ei dderbyn i Ysgol
Mynydd Bychan. Fe all rhieni danfon eu plant i un o Gylchoedd Chwarae Mudiad Ysgolion
Meithrin y brifddinas os dymunant, cyn eu danfon i Ddosbarth Meithrin Ysgol Mynydd Bychan.
Mae’r ysgol yn dilyn Polisi Mynediad yr Awdurdod Addysg Lleol. Yn ôl Polisi’r Sir, rhoddir
blaenoriaeth i blant sy’n bedair oed. Cânt ddechrau yn y Feithrin yn y tymor ar ôl iddynt droi’n
dair mlwydd oed. Gwahoddir rhieni i brynhawniau agored yn ystod y tymor cyn i’w plant
ddechrau yn y Feithrinfa.
Derbynnir plant yn llawn amser i’r dosbarth derbyn ym mis Medi, ar ôl eu pedwerydd
penblwydd. Gwahoddir rhieni i ymweld â’r ysgol yn ystod y tymor cyn i’w plentyn ddechrau yn
yr ysgol er mwyn cwrdd â staff y dosbarth Derbyn, y Pennaeth a’r Dirprwy, cael sgwrs anffurfiol
dros goffi ac i fynd am daith o amgylch yr ysgol gyda disgyblion Bl 6.
Yn ystod y flwyddyn mae gan rieni gyswllt anffurfiol ddyddiol gydag athro/awes eu plentyn. Yn
ogystal fe wahoddir rhieni i nosweithiau agored i drafod gwaith a datblygiad eu plentyn. Yn
ystod yr hanner tymor cyntaf gwahoddir rhieni i drafod pa mor dda mae eu plentyn wedi
ymgartrefu yn yr ysgol ac i rannu gwybodaeth am y dosbarth, am ddisgwyliadau’r athro/awes ac
am dargedau’r plentyn.
Symud ymlaen at Ysgol Gyfun
Pan yn 11 oed, bydd y plant yn symud i Ysgol Gyfun Glantaf os ydynt yn byw yn nhalgylch
Ysgol Glantaf. Mae perthynas agos rhwng y ddwy ysgol ac fe gaiff disgyblion blwyddyn 6 gyfle i
ymweld â’r ysgol uwchradd yn dymhhorol cyn dechrau yno. Pan fydd Bl 6 yn ymweld â
Chanolfan yr Urdd yn Llangrannog am wythnos ym mis Hydref, mae Pennaeth Bl 7 Ysgol
Glantaf , 2/3 athro/awes a thua 20 o ddisgyblion Bl 12 yn dod hefyd. Mae gennym berthynas dda
gydag Ysgol Glantaf, mae staff o’r ddwy ysgol yn cwrdd i asesu a chymedroli gwaith plant
ynghyd â mynychu sesiynau hyfforddiant ar y cyd. Daw athrawon o Ysgol Glantaf i addysgu
disgyblion Bl 6 ar ddiwedd tymor yr Haf. Sicrheir hyn gysondeb yng ngwaith y ddwy ysgol a
phontio effeithiol.
“ Mae partneriaeth yr ysgol gyda’r ysgol uwchradd o safon ucheliawn ac mae gweithdrefnau
trosglwyddo disgyblion yn rhagorol.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010
Plant sy’n ymuno ar adegau arall o’u haddysg
Rhoddir y cyfle i blant sy’n dechrau’r ysgol o fewn blwyddyn ysgol arall i ddod i ymweld â’r
ysgol a threulio amser gyda’u dosbarth newydd (os y dymunant). Cewch y cyfle i drafod addysg
flaenorol ac anghenion eich plentyn gyda’r Pennaeth. Byddwn yn trafod sut y fedrwn helpu eich
plentyn orau i ymgartrefu yn yr ysgol. Rhoddir ‘ffrindiau arbennig’ iddynt i edrych are eu holau
yn eu dosbarth newydd. Byddwch yn derbyn adroddiad anffurfiol o fewn 6 wythnos gan yr
athro/awes ar sut mae eich plentyn wedi ymgartrefu yn yr ysgol.
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Os yw’r plentyn yn oedran statudol ysgol (h.y yn mynychu ysgol Saesneg yn barod) heb fod yn
addysg Gymraeg o’r blaen, ceir y cyfle i fynd i Uned Ymdrochi Sir Caerdydd am dymor neu fwy,
4 diwrnod a hanner yn yr uned iaith ac hanner diwrnod yn ôl yn y ‘fam’ ysgol.

Oriau ysgol
Annogir rhieni i sicrhau bod eu plentyn yn cyrraedd yr ysgol ar amser.
Derbyn, Bl 1 a 2
Cofrestr
Sesiwn y bore
Gwasanaeth
Egwyl
Ail sesiwn y bore
Amser cinio
Sesiwn y prynhawn
Egwyl
Ail sesiwn y prynhawn

9.00
9.05 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 12.00
12.00 - 1.00
1.00 - 2.00
2.00 - 2.10
2.10 - 3.15

Adran Iau
Cofrestr
Sesiwn y bore
Gwasanaeth
Egwyl
Ail sesiwn y bore
Amser cinio
Sesiwn y prynhawn

9.00
9.05 - 10.35
10.35 - 10.50
10.50 - 11.05
11.05 - 12.15
12.15 - 1.15
1.15 - 3.20

Yr Uned Feithrin
Sesiwn y bore
Sesiwn y prynhawn

9.15 – 11.45
12.55 – 3.25

Cyn ac ar ôl ysgol
Nid yw’r ysgol yn gyfrifol am blant cyn 8.50 y bore nac ar ôl 3.30 y prynhawn. Os yw hi’n bwrw
glaw caiff y plant fynd yn syth i’w dosbarthiadau am 8.50y.b.
Gofynnwn yn garedig i chi beidio â pharcio tu allan i glwydi’r ysgol ar Heol Canada a Heol
Seland Newydd ac o flaen yr ysgol ar Heol Eglwys Newydd. Mae parcio yn y lleoedd yma yn
peryglu bywyd eich plant.
Am resymau iechyd a diogelwch does dim hawl dod â chwn ar iard yr ysgol a gofynnwn i
unrhyw blentyn sydd yn dod â beic neu sgwter i’r ysgol i beidio â reidio nhw ar iard yr ysgol.
Teithio i’r ysgol ac adref
Mae gennym Gysgodfan Feiciau ac annogwn rieni i feicio i’r ysgol gyda’u plant. Cofiwch wisgo
helmed! Mae’r ysgol yn cymryd rhan yn wythnos ‘Cerdded i’r Ysgol’ yn flynyddol.
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Tymhorau’r ysgol
Tymor yr Hydref 2014
Medi 01 – Hydref 24
Tachwedd 03 – Rhagfyr 19
Tymor y Gwanwyn 2015
Ionawr 05 – Chwefror 13
Chwefror 23 – Mawrth 27
Tymor yr Haf 2015
Ebrill 13 – Mai 22
Mehefin 01 – Gorffennaf 20
DIWRNODAU HMS
Neulltuir pum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer hyfforddiant mewn swydd i’r athrawon.
Diwrnodau wedi tynnu allan o wyliau’r ysgol yw y rhain ac nid diwrnodau addysgu. Ceir
manylion o’r dyddiadau mewn da bryd. Bydd un o’r 5 diwrnod i gydweithio gyda’r Ysgol
Uwchradd Glantaf ar strategaeth Pontio.
Bydd diwrnod HMS ar ddydd Llun Medi 1af ym mhob ysgol o fewn y Sir. Diwrnod HMS 2 = Llun
02/09/14, diwrnod HMS 3 = 05/01/15, diwrnod HMS 4 = Gwener 27/03/14, diwrnod HMS 5 = Llun
20/07/15.

Dechrau yn yr ysgol
Ymgartefu yw’r prif hanfod yn ystod y tymor cyntaf, sef ymgyfarwyddo â threfn ddyddiol a
chymdeithasu â phlant eraill. Gofynnwn i rieni geisio annog eu plant i fod mor annibynnol â
phosib trwy addysgu eu plant i:
wisgo ac i ddadwisgo ei hun
fynd i’r tŷ bach heb gymorth
olchi a sychu dwylo’n iawn
ddefnyddio hances
glymu carrau esgidiau
rannu ag eraill
aros ei gyfle/chyfle
ddal a defnyddio cyllell a fforc yn gywir.

Cinio ysgol a bwyta’n iach
Darperir cinio poeth yn yr ysgol ond gall plant ddod â brechdanau os ydynt yn dymuno. Serch
hynny, rhaid nodi, oherwydd rhesymau diogelwch, ni chaniateir dod â photeli gwydr i’r ysgol.
Gwarchodir y plant yn ystod yr awr ginio gan arolygwyr pendodedig a Chynorthwywyr Dysgu
Dosbarth (CDD).
Rydym wedi sefydlu Ardloedd Antur ar yr iard ar gyfer amser cinio, mae swyddogion Criw Clen
Bl 6 yn cydweithio gyda’r gweinyddesau Cinio a’r CDD i sicrhau bod yr adnoddau allan ac
maent yn cefnogi’r plant wrth iddynt ymgymryd â’r amryw o weithgareddau sydd o gwmpas yr
iard.
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Cesglir yr arian cinio bob dydd Gwener gan yr ysgrifenyddes, ac fe delir wythnos ymlaen llaw.
Dylid gosod yr arian mewn amlen yn dwyn enw, dosbarth, y niferoedd o ddiwrnodau a fydd
angen bwyd a’r cyfanswm. Ni ddylid cymysgu’r arian yma ag unrhyw arian arall. Pris arian cinio
yw £2.00/diwrnod, i’w dalu ar fore Gwener yn unig. Cyhoeddir y fwydlen yn fisol yn y ‘Capital
Times’ ac ar wefan Caerdydd
Unwaith y byddwch wedi penderfynu bod y plentyn am dderbyn cinio ysgol, rhaid parhau â’r
drefn am gyfnod o wythnos.
Mae rhai teuluoedd yn teilyngu cinio ysgol am ddim. Mae ffurflenni cais ar gael yn swyddfa’r
ysgol.
Hyderwn fod eich plentyn yn ymwybodol o ymddygiad da wrth y bwrdd bwyta: Ddim i siarad â cheg yn llawn o fwyd
 Ddim i gerdded o gwmpas y neuadd â bwyd yn eu cegau.
 Ddim i daflu bwyd o gwmpas
 Ddim i gyfnewid bwyd a’u ffrindiau
 Ddim i golli bwyd ar y llawr
 Defnyddio cyllell a fforc yn gywir

Brechdanau bwyd iach
Disgwylir i’r plant sy’n bwyta brechdanau gael pecyn o fwyd iach. Dim siocled na losin. Mae
cyflenwad o ddŵr ar gael felly nid ydyn yn hapus i weld sudd ffrwyth ac ni chaniateir pop. Mae
sawl teulu yn paratoi pecyn o basta a salad a darnau o ffrwyth.
Rhoddir sticeri i blant sy’n gwneud ymdrech i fwyta eu bwyd i gyd ac am fwyta’n iach.
Egwyl
Caniateir i’r plant ddod â ffrwyth i fwyta amser chwarae. Os oes modd torri’r ffrwyth i fyny cyn
iddynt ddod i’r ysgol, mae hyn yn sicrhau bod mwy o siawns iddynt fwyta eu ffrwyth yn hytrach
na bwyta rhan ohono am eu bod eisiau chwarae.
Llaeth am ddim
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi penderfynnu rhoi llaeth am ddim i bob plentyn yn y
Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2)
Dŵr
Rydym yn deall pwysigrwydd o yfed dŵr yn aml yn ystod y dydd. Mae perfformiad meddyliol yn
gwella drwy yfed dŵr, mae plant yn gallu canolbwyntio’n well pan nad ydynt yn dioddef o
symtomau diffyg hylif - syched, blinder a sensitifrwydd. Mae gennym ffynnon ddŵr yn yr ysgol a
chwpanau wrth y sinc ym mhob dosbarth.

Urdd Gobaith Cymru
Mae gan yr ysgol gysylltiadau agos iawn â’r Urdd. Anogir pob plentyn yn yr ysgol i ymuno sy’n
rhoi cyfle iddynt gymryd rhan yng ngweithgareddau’r mudiad drwy Gymru. Mae’n hybu
diwylliant ac yn gwneud y plant yn fwy ymwybodol o’u cefndir a’u gwreiddiau. Maent hefyd yn
cael cyfle, drwy’r mudiad, i gwrdd a gwneud ffrindiau newydd o ardaloedd eraill ar draws
Cymru.
Cynhelir Eisteddfod yr ysgol yn flynyddol, rhydd hyn y cyfle i aelodau’r Urdd gystadlu mewn
nifer o gystadlaethau – canu, llefaru, dawnsio, offerynnau cerdd, actio, celf a.y.y.b.
Mae aelodau’r Urdd yn ymweld â Gwersyll yr Urdd Llangrannog.
Gwefan yr Urdd – www.urdd.org
12

Gwisg ysgol
Mae gan yr ysgol wisg swyddogol ac fe ddisgwylir i bob plentyn ei gwisgo. Mae ffurflenni
archebu ar gael yn yr ysgol ac ar wefan yr ysgol.
 Crys chwys emrallt â logo’r ysgol
 Crys polo emrallt neu wyn â logo’r ysgol
 Sgert neu drowsys llwyd
 Sanau gwyn, llwyd neu ddu
 Esgidiau du/thywyll synhwyrol nid ‘trainers’
Gwisg haf
Merched
 Ffrogiau cotwm gwyn ac emrallt streipiog neu batrwm sgwariau ar gael yn siopau Marks &
Spencer, esgidiau synhwyrol e.e. dim sandalau agored na fflip fflops – am resymau iechyd a
diogelwch
 Cardigan emrallt â logo’r ysgol
Bechgyn
 Trowsus byr, llwyd neu siorts ysgafn.
Mae bagiau darllen yr ysgol ar werth yn yr ysgol am £5.
Gwisg ymarfer corff
Trowsus byr a chrys T ar gyfer gweithgareddau dan do, tracwisg a dapiau neu thrainers ar gyfer
yr awyr agored a gwisg nofio i ddisgyblion Blynyddoedd 3 a 5.
Gwersi Nofio:Mae’r plant yn cerdded yn ol i’r ysgol ar ol eu gwersi nofio, os nad ydych am iddynt gerdded yn
ôl gyda gwallt gwlyb, rhaid iddynt wisgo het nofio. Nid oes amser i 30 o blant ddefnyddio un
sychwr gwallt, gan bod rhaid cyflawni pynciau eraill o’r cwricwlwm hefyd.
Dylid gosod enw’r plentyn yn eglur ar bob dilledyn gan gynnwys y trainers.
** Mae bagiau Ymarfer Corff yr ysgol ar gael am £5.
Gemwaith
Am resymau Iechyd a Diogelwch a’r ffaith ei fod yn anaddas ar gyfer gwisg ysgol, nid ydym yn
caniatau i blant wisgo gemwaith i’r ysgol. Yn ôl yr Awdurdod Addysg Lleol rhaid tynnu pob darn
o emwaith yn ystod gwersi Ymarfer Corff a gwersi ymarferol eraill. Os oes gan eich plentyn
emwaith yn yr ysgol, eu cyfrifoldeb nhw yw’r gemwaith ar bob adeg.
Os yw eich plentyn yn mynnu cael clustdlysau a wnewch chwi plîs sicrhau bod hyn yn digwydd
ar ddechrau gwyliau’r haf fel bod ganddynt y chwech wythnos ofynnol cyn iddynt ddod yn ôl i’r
ysgol ym mis Medi.
Mae Ymarfer Corff yn rhan bwysig o’r Cwricwlwm felly a wnewch chwi sicrhau nad yw eich
plentyn yn gwisgo gemwaith nad ydynt yn gallu tynnu i ffwrdd ar y diwrnodau yma.
Ni ddylid wisgo lliw ar yr ewinedd (nail varnish) i’r ysgol.
Gwallt
Fel rhan o’r wisg ysgol, dylir cadw gwallt yn daclus. Dydyn ni ddim yn derbyn steil gwallt eithaf.
Dylir cadw’r gwallt yn ôl o’u hwynebau a’u llygaid ac os yw’n hir dylir ei glymu yn ôl.
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Llau Pen
Mae pawb yn gallu dal llau pen. Rydym yn eich annog i edrych ar wallt eich plentyn yn aml.
Defnyddiwch grib llau pen, rhowch ‘conditioner’ ar wallt eich plentyn a chribwch drwy’r gwallt –
gwnewch hyn yn aml.
Rhaid hysbysu’r ysgol os oes gan eich plentyn llau pen er mwyn i ni hysbysu’r rhieni eraill (wrth
reswm nid ydym yn enwi plant!) Gallwch dderbyn wybodaeth ar sut i drin llau pen yn swyddfa’r
ysgol.

Cyngor Ysgol
Mae gennym 2 gynrychiolydd o Fl 3 a 4, 4 cynrychiolydd o Fl 5 a 6 chynrychiolydd o Fl 6 ar ein
Cyngor Ysgol. Maent yn cwrdd o leiaf 2 waith y tymor. Maent yn dod â syniadau o’r
dosbarthiadau i drafod yn y cyfarfod ac yna adroddir yn ôl ar yr hyn a benderfynwyd yn y
cyfarfod. Maent yn trefnu achlysuron yn ystod y flwyddyn i godi arian ar gyfer prynu rhywbeth
i’r ysgol neu i roi tuag at elusen. Cydweithiant yn agos gyda’r Pennaeth a rhanddeiliaid yr ysgol
er lles Ysgol Mynydd Bychan.
Ysgol Eco
Mae gan y pwyllgor Ysgol Eco 2 gynrychiolydd o Fl 3, 4, a 5 a 4 cynrychiolydd o Fl 6. Eleni eu
thema oedd Ynni. Trefnwyd diwrnod ailgylchu yn yr ysgol llynedd i godi arian i brynu biniau
sbwriel newydd i’r ysgol. Byddant yn cydweithio gyda’r Pennaeth a rhanddeiliaid yr ysgol i
sicrhau nad ydym yn gwastraffu ynni yn yr ysgol.
Criw Clên
Hyfforddwyd Bl 6 yn flynddol i fod yn aelodau o’r Criw Clên. Mae ganddynt nifer o
ddyletswyddau – cefnogi plant eraill amser chwarae, chwarae gemau gyda phlant Derbyn , Bl 1
a 2.
Gweithgareddau allgyrsiol ac ymweliadau addysgol
Mae gweithgareddau allgyrsiol ac ymweliadau yn hanfodol bwysig er mwyn hyrwyddo
datblygiad cyflawn y plentyn.
Rhaid i’r rhieni roi eu caniatad i unrhyw fenter sy’n ymwneud â gwibdeithiau addysgol. Danfonir
ffurflen at rieni yn nodi’r wybodaeth angenrheidiol am yr ymweliad gan gynnwys y costau a
gofynnir i’r rhieni gyfrannu at y costau hynny.
“Mae’r ddarpariaeth ar gyfer gweithgareddau allgyrsiol yn rhagorol.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010.
Cynhelir clybiau : cyfrifiaduron, côr, rygbi, pêl rwyd, pêl droed, dawns, tenis, pêl fas, darllen,
Celf, Cyfnod Sylfaen, unwaith yr wythnos ar ôl ysgol neu yn ystod amser cinio.
Mae disgyblion Bl 6 yn mynd am wythnos yn nhymor yr Hydref gyda’u hathrawon i Wersyll yr
Urdd yn Llangrannog, ceir y cyfle i gwrdd â disgyblion Bl 6 yr ysgolion eraill sy’n bwydo Ysgol
Glantaf ynghyd â Phennaeth Bl 7, athrawon a phlant Bl 12 Ysgol Gyfun Glantaf.
Mae disgyblion Bl 5 yn mynd I Ganolfan Dan y Wenallt, Bannau Brycheiniog am un noson yn
nhymor yr Haf ynghyd â disgyblion Bl 4 yn mynd i Ganolfan Storey Arms am un noson yn yr
haf, pwrpas yr ymweliadau yw gweithgareddau antur ac awyr agored.
“Mae partneriaethau’r ysgol gyda rhieni, y gymuned leol, ysgolion eraill a sefydliadau addysg
uwch yn llwyddiannus iawn ac yn cynnwys nodweddion rhagorol sy’n cyfoethogi bywyd a
gwaith yr ysgol ac yn ehanghu profiadau dysgu’r disgyblion.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010
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Clwb Brecwast
Cynhelir Clwb Brecwast am ddim pob bore. Bwriad y cynllun yw hybu iechyd plant a’u gallu i
ganolbwyntio er mwyn cynorthwyo â'r gwaith o godi safonau dysgu a chyflawniad.
Am resymau Iechyd a diogelwch rhaid i ni gadw at nifer penodol o blant yn ddyddiol.
Fe fydd y Clwb yn dechrau am 8.25y.b, ni fydd mynediad i unrhyw blentyn sy’n cyrraedd cyn yr
amser yma o dan unrhyw amod.
Fe fydd drysau y clwb brecwast yn cau am 8.40y.b, does dim mynediad i’r clwb brecwast ar ôl
8.40. Mae staff y clwb yn gorfod tacluso a glanhau’r neuadd erbyn dechrau diwrnod ysgol.
Fe fydd y plant yn ymadael â’r Clwb Brecwast ac yn mynd allan i’r iard am 8.50y.b, os fydd y
tywydd yn ddrwg fe fyddan nhw’n mynd i’r dosbarthiadau am 8.50y.b. Mae ‘na aelodau o staff ar
ddyletswydd am 8.50y.b.
Nid yw hyn yn clwb gwarchod ond yn fenter sy’n rhoi brecwast iach i’r plant a rhaid i bob
plentyn sydd yn mynychu’r Clwb Brecwast fwyta brecwast.
Nid yw brecwast am ddim yn hawl. Gallwn fel ysgol wrthod unrhyw blant ar sail bod eu
hymddygiad yn annerbyniol. Disgwyliwn i’r plant ddangos moesgarwch wrth y bwrdd.
Rhaid derbyn llythyr os fydd eich plentyn yn peidio â dod i’r Clwb Brecwast er mwyn i ni fedru
cynnig lle i blentyn arall.
Clwb ar ôl Ysgol
Cynhelir Clwb ar ol Ysgol yn ddyddiol rhwng 3.15 a 6.00. Cwmni Playworks sydd yn gyfrifol am
y clwb. Os am fwy o fanylion cysylltwch â Chwmni Playworks ar 029 2086 4780,
http://www.playworks-childcare.co.uk/

Presenoldeb
Mae presenoldeb cyson a phrydlon yn angenrheidiol i addysg yr unigolyn ac i rediad esmwyth y
dosbarth a’r ysgol gyfan.
Os bydd plentyn yn absennol o’r ysgol am unrhyw reswm, dylid rhoi gwybod i’r ysgol ar
unwaith a gyrru llythyr o esboniad pan ddaw’r plentyn yn ôl i’r ysgol. Os na fyddwn yn derbyn
esboniad o fewn pythnefnos i’r absenoldeb, byddwn yn cofnodi eich plentyn fel absenoldeb
anawdurdodedig.
Bach iawn o absenoldebau heb ganiatâd a geir yn yr ysgol. Ymdrechwn i barhau gyda’r drefn
hon. Erbyn hyn rhaid i ysgolion, o dan gyfraith, gadw cofnod o absenoldebau heb ganiatád –
hynny yw:
os na fydd yna reswm digonol dros yr absenoldeb
os na fydd esboniad gan rieni neu warcheidwaid am absenoldeb.
Gofynnir i’r plant ddod i’r ysgol yn brydlon. Cyfrifir pob plentyn yn absennol os nad yw yn yr
ysgol ar adeg cofrestru, heb ganiatad. Disgwylir i’r plant fod yn yr ysgol erbyn 9.00y.b.
Ni roddwyd caniatâd i rieni dynnu eu plant allan î fynd ar wyliau yn ystod tymor ysgol.
Cofnodwyd eich plentyn yn absennol heb ganiatâd.
Disgwyliwn fod pob disgybl yn anelu at fod yn bresennol 100%.Cofier bod 90% yn gyfystyr ag
absenoldeb o’r ysgol am 1 diwrnod cyfan pob wythno neu 19 diwrnod mewn blwyddyn. Gweler
atodiad a
Presenoldeb o 03/09/13 – 20/06/14
Presenoldeb
96.9 - %
Absenoldeb
- %
Heb ganiatâd
-%
Targed presenoldeb yr ysgol yw 96%
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Salwch, moddion a thabledi
Ni ddisgwyliwn weld plant yn yr ysgol os ydynt yn sâl. Os cymerir eich plentyn yn sâl tra yn yr
ysgol, byddwn yn cysylltu â chi yn union.
Rydym yn dilyn Polisi Iechyd y Sir ynglyn â moddion a thabledi. Dywed ein cyngor meddygol
nad oes angen i blant gymryd antibiotig yn ystod oriau ysgol. Plîs gofynnwch i’ch meddyg i roi
moddion i’ch plentyn nad oes angen i’w gymryd yn ystod y dydd. Os oes angen moddion ar
eich plentyn yn ystod y dydd rhaid i’ch plentyn naill a’i fynd adref i gael ei foddion neu gallwch
chi ddod i’r ysgol i roi’r moddion iddo/iddi.
Mewn amgylchiadau eithriadol, gall y Pennaeth neu’r Dirprwy (yn absenoldeb y Pennaeth) roi
moddion amser cinio i’ch plentyn. Mewn achlysur fel hyn rhaid i oedolyn cyfrifol ddod â’r
moddion at y swyddfa peth cyntaf yn y bore, llenwi ac arwyddo ffurflen ganiatád. Ni ddylid
danfon plant ar unrhyw achlysur i’r ysgol â moddion yn eu bagiau.
Mae hawl gan yr ysgol i wrthod rhoi moddion os yw’r penderfyniad yn un rhesymol ac er lles yr
ysgol.
Ni fydd yr ysgol yn cytuno i roi moddion os na fydd gennym ffurflen ganiatád wedi’i harwyddo.
Rhaid hysbysu’r ysgol os oes gan eich plentyn gyflwr meddygol hir dymor. Fe wnawn ni bopeth
o fewn ein gallu i’w galluogi i fynychu’r ysgol yn gyson. Os fydd angen gweinyddiad argyfwng o
foddion rhaid derbyn cynllun iechyd unigol gan y meddyg, nyrs ysgol neu unrhyw arbenigwr
meddygol arall. Cyfrifoldeb y rhieni yw hi i hysbysebu’r ysgol am unrhyw fath o newid i’r
moddion neu os yw’r meddyg wedi stopio’r driniaeth.
Gyda chaniatád rhieni, gosodir ffotograffau yn yr ystafell athrawon o’r plant sy’n dioddef
alergedd sy’n gofyn am epipen a phlant sydd ag anghenion meddygol hirdymor e.e clefyd y
siwgr, epilepsi. Gwneir hyn fel bod yr holl staff (yn cynnwys athrawon peripatetig a chyflenwi)
yn ymwybodol pwy yw’r plant a beth yw eu hanghenion.
Os bydd plentyn yn dioddef o’r fogfa, bydd yr ysgol yn barod i’w helpu i ddefnyddio anadlydd,
ond rhaid i’r rhieni lenwi’r ffurflen ganiatad briodol i’n galluogi i wneud hynny
Gwasanaethau cefnogol
Bydd meddyg, deintydd, ymwelydd iechyd, nyrs a therapydd lleferydd yn ymweld â’r ysgol yn
achlysurol i archwilio’r plant.
Gofynnir i rieni roi gwybod i’r ysgol os oes unrhyw anabledd ar y plentyn neu yn y teulu a all
effeithio ar ei ddatblygiad.

Rheolau’r ysgol
 Mae croeso i rhieni ddod i’r ysgol i weld gwaith eu plant ac i sgwrsio, ond dylid trefnu amser
cyfleus ymlaen llaw
 Nid yw gwisgo gemwaith yn cael ei annog o gwbl. Cyfrifoldeb y plentyn yw gemwaith a rhaid
eu tynnu i ffwrdd gogyfer ymarfer corff a chwaraeon.
 Ni ddisgwylir i’r plant ddod â theganau i’r ysgol oni bai i’r athrawon ofyn amdanynt ymlaen
llaw.
 Os newidir trefniadau teithio plentyn, dylid rhoi gwybod i’r ysgol drwy lythyr, galwad ffôn
neu ar lafar.
 Dylech rhoi gwybodaeth flaenorol i’r ysgol os bydd person gwahanol yn dod i gasglu’ch
plentyn
 Dylid cerdded – nid rhedeg – o gwmpas yr ysgol
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Dylid gofyn caniatâd cyn gadael y dosbarth
Disgwylir i bob plentyn ymddwyn yn gwrtais wrth fwyta
Dylid cynghori’r ysgol am newidiadau gofalaeth plentyn.
Disgwylir i’r disgyblion barchu amgylchedd yr ysgol yn enwedig y toiledau a defnyddio’r
papur ty-bach at ei iawn bwrpas

Ymddygiad
Bydd y Pennaeth a’r staff yn gwneud eu gorau i greu ysgol hapus i’r disgyblion.
Un o brif amcanion ein hysgol yw sicrhau bod pob aelod o gymuned ein hysgol yn teimlo bod
gwerth iddynt, eu bod yn cael eu parchu, a’u bod yn cael eu trin yn deg ac yn dda. Rydyn ni’n
hybu gofal am ein gilydd ac yn ymddiried yn ein gilydd. Mae polisi ymddygiad yr ysgol wedi’i
gynllunio er mwyn hyrwyddo hawl pawb i fyw a gweithio gyda’i gilydd mewn ffordd ddiogel a
chefnogol.
Ein nôd yw helpu eich plant i ddatblygu’n blant hyderus, moesgar, amyneddgar, ymchwilgar a
charedig. Credwn drwy annog a chanmol plant y mae modd cynyddu llwyddiant a chymhelliant.
Mae’r ysgol yn cynnal system wobrwyo, lle rydym yn ‘chwilio am’ ymddygiad da, ymdrech,
cwrteisi, caredigrwydd, dyfalbarhad a pharch tuag at eraill. Rhoddwyd sticeri clod, tocynnau ‘Da
Iawn’ a phwyntiau Llys i’r plant am yr uchod. Cynhelir ‘Wasanaeth Dathlu’ gan y Dirprwy
Bennaeth yn bythefnosol, lle enwebwyd un plentyn o bob dosbarth i dderbyn tystysgrif am un
o’r uchod. Gosodwyd enw pob plentyn ar ein ‘Coeden Ddathlu’ yn neuadd yr ysgol. Rhoddir
fedal iaith yn wythnosol/ bythefnosol i blant sy’n ymdrechu i siarad a chymdeithasu yn y
Gymraeg. Rhoddir dystysgrifau am waith da, cwrteisi, dangos parch ac ymdrech.
Disgwylir oddi wrth y disgyblion ymddygiad cyfrifol ac ymarweddiad cywir. Bydd rhaid i’r
disgyblion ddangos parch at aelodau’r staff, eu cyd-ddisgyblion ac adeiladau ac offer.
Arweiniad yn hytrach na chosb yw athroniaeth yr ysgol. Os na fydd disgybl yn ymateb, dilynir
system goleuadau traffig – mae pob plentyn yn dechrau pob dydd ar y gwyrdd, os nad ydynt yn
ymddwyn yn briodol maent yn cael rhybudd, os yw’r ymddygiad yn parhau maent yn symud i’r
golau oren.
Os yw’r ymddygiad annerbyniol yn parhau mae eu henwau yn mynd ar y golau coch a symudir y
plentyn o’r dosbarth a chysylltir â’r Pennaeth.
Gwaharddir breintiau neu mae’r plentyn yn cael ei symud o’r sefyllfa ac yn cael amser i ystyried
ei ymddygiad, fe fydd aelod o staff yna ar bob adeg. Bydd problemau disgyblaeth yn dod
gerbron y Pennaeth ac mewn amgylchiadau difrifol gofynnir i’r rheini ddod i’r ysgol i dderbyn
adroddiad llawn.
Bydd yr ysgol yn gofyn i rieni a’r plentyn (os yn briodol) arwyddo cytundeb ymddygiad rhwng yr
ysgol a’r cartref.
Y gosb eithaf yw cyfnod o waharddiad. Byddid yn gweithredu’r mesur hwn yn dilyn trafodaeth a
phenderfyniad gan Gorff Llywodraethol yr ysgol.
“Mae ymddygiad ac ymagweddau’r digyblion yn rhagorol. Maent yn ymateb yn ardderchog i
ddisgwyliadau uchel eu hathrawon ac i’r gweithdrefnau atgyfnerthu ymddygiad positif sydd yn
rhan o fywyd yr ysgol.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010
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Gwrthfwlio
Ein nod yw darparu amgylchedd diogel, cyfeillgar a gofalgar i bob disgybl fel eu bod yn gallu
cyrraedd eu llawn potensial. Nid yw bwlio yn dderbyniol. Mae’n niweidio plant unigol. Felly
rydyn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i’w atal. Nid yw sefyllfaoedd bwlian yn digwydd yn
aml o gwbl yn yr ysgol. Annogir pob plentyn i ddweud wrth rywun os yw’n cael ei fwlian a
deliwn â’r peth yn syth.
Dylai pob plentyn ddeall ein bod yn delio â sefyllfaoedd bwlian yn syth ac yn effeithiol. Er mwyn
delio â bwlian yn effeithiol rhaid cael cydweithrediad holl aelodau cymuned yr ysgol, yn
cynnwys disgyblion, rhieni, staff cynorthwyol, gweinyddesau cinio ac athrawon. Mae ein polisi
Gwrthfwlio yn esbonio’n glir sut ydym yn delio â bwlian yn yr ysgol.

Canllawiau ar gyfer cyflwno cwyn
Cafodd canllawiau yr Awdurdod ar gyfer cyflwyno cwyn sêl-bendith y Cynulliad Cenedlaethol.
Mae’r canllawiau hyn yn ymwneud â chwynion ynglyn â’r Cwricwlwm Cenedlaethol.
Rhaid i’r Corff Llywodraethol roi gwybod i rieni sut i gyflwyno cwyn ac mae’r wybodaeth hon yn
cael ei chynnwys yn y llawlyfr hwn.
Wrth ddelio â chwynion bydd angen dilyn y camau canlynol. Y bwriad yw delio gyda’r mwyafrif
o gwynion yn y camau cyntaf. Mae tri cham i’r cwynion ar lefel ysgol.
Cam 1

Cam anffurfiol

Cam 2

Ymchwiliad y pennaeth

Cam 3

Adolygiad y Corff
Llywodraethu

Y bwriad yw datrys y mwyafrif helaeth o bryderon yn
anffurfiol.
Os na lwyddir i ddatrys y broblem yn anffurfiol, dylid
hysbysu’r pennaeth yn ysgrifenedig, a bydd hi’n gwneud
ymchwiliad ffurfiol.
Os na fydd cam 1 a cham 2 wedi bodloni’r rhieni dylid
hysbysu’r Corff Llywodraethu yn ysgrifenedig, a bydd y
llywodraethwyr yn mynd ati i ddilyn trefn ffurfiol er mwyn
darganfod y ffeithiau, datrys y cwyn os yw’n bosibl, ac
argymell pa gamau y gellid eu cymryd er mwyn osgoi
digwyddiad cyffelyb yn y dyfodol, os yw hynny’n briodol.

Os na fydd y person sydd wedi gwneud y cwyn yn fodlon gyda chanlyniad adolygiad y Corff
Llywodraethu, gellir cymryd dau gam ychwanegol. Bwriad y camau hyn yw adolygu’r ffordd y
trafodwyd y cwyn; nid ail-wrandawiad o’r cwyn ydyn nhw.
Cam 4
Cam 5

Adolygiad y Cyngor Sir
Adolygiad Llywodraeth
y Cynulliad

Adolygu Gweithdrefnau
Adolygu gweithdrefnau
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Cyfnodau addysg y disgyblion
Oed ar ddechrau’r
flwyddyn academaidd:
3
4
5
6
7
8
9
10

Meithrin
Derbyn
Blwyddyn 1
Blwyddyn 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6

Cyfnod Sylfaen
Cyfnod Sylfaen
Cyfnod Sylfaen
Cyfnod Sylfaen
Cyfnod Allweddol 2
Cyfnod Allweddol 2
Cyfnod Allweddol 2
Cyfnod Allweddol 2

Trefn y dosbarthiadau
Trefnir y dosbarthiadau yn ôl oed. Fel rheol, yn dilyn cyfnod o addysg feithrin, daw’r plant
i’r uned dderbyn ac yna Bl 1 a 2. Mae’r plant o 3 i 7 yn dilyn y meysydd dysgu o’r Cyfnod
Sylfaen a phlant Bl 3 – 6 yn dilyn Cwricwlwm 2008. Mae pob disgybl yn dilyn y Fframwaith
Llythrennedd a Rhifedd.

Addysg Grefyddol
Er nad yw’r ysgol yn perthyn i unrhyw enwad, mae addysg grefyddol yn rhan o’r cwricwlwm a
chynhelir gwasanaethau dyddiol yn yr ysgol. Fe addysgir y plant am wahanol grefyddau’r byd
gyda phwyslais ar Gristnogaeth.
Mae gan rhieni’r hawl i’w plant beidio â derbyn addysg grefyddol na mynychu’r gwasanaethau.
Mewn achosion o’r fath, nid yw’r ysgol yn darparu dim yn eu lle.
“Mae gweithdrefnau ar gyfer datblygiad moesol a chymdeithasol y disgyblion y disgyblion o
safon uchel iawn. Mynegir gwerthoedd yr ysgol yn glir, ac mae’r cysyniadau o degwch,
goddefgarwch a pharch yn treiddio trwy ei bywyd a’i gwaith.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010

Datblygiad Personol a Pherthnasoedd
Mae’r ysgol wedi paratoi Polisi Addysg Ryw a Pherhnsnasoedd er mwyn ateb Adran 404 o’r
Ddeddf Addysg (Rhif 2) 1996 sydd yn dymuno bod pob ysgol yn cael polisi a’i bod yn cael ei
ddiweddaru’n rheolaidd. Darparwyd y polisi gan yr ysgol mewn ymgynghoriad gyda’r Corff
Llywodraethol. Yr amcan yw sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfle i ennill gwybodaeth a sgiliau
fel arf ar gyfer bywyd oedolyn.
Cyflwynir y cwricwlwm drwy Gwyddoniaeth ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol, gan annog y
plant i feddwl am ofalu amdanynt eu hunain ac am eraill ac hefyd am berthynas rhwng pobl a’i
gilydd.
Ar yr un pryd, rhaid casglu gwybodaeth am fywyd a bywyd newydd drwy agweddau eraill o’r
cwricwlwm, megis Addysg Grefyddol.
Rhaid delio’n sensitif gyda’r mater heb wneud unrhyw blentyn deimlo’n wahanol neu’n
ddiwerth. Bydd yr ysgol yn penderfynu ar y cyd, beth sy’n dderbyniol i drafod a beth na
thrafodir yn y dosbarth.
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Bydd plant Blwyddyn 3 , 4, 5 a 6 yn derbyn gwersi Datblygiad Personol a Pherthnasoedd sy’n
briodol i’w hoedran, fel rhan ehangach o addysg iechyd. Mae’r ysgol yn trefnu noson rieni
Blwyddyn3 - 6 i esbonio’r polisi a chynnwys y gwersi.
Pan fo rhieni yn pryderu am addysg ryw, fe allant dynnu eu plentyn allan o unrhyw rhan o’r
rhaglen( Rhan 404 ddeddf addysg 1996). Yn yr achos o gais ysgrifenedig, gwahoddir rhieni i
drafod eu gofidiau gyda staff a / neu lywodraethwyr ac fe wneir trefniadau priodol i ymgymryd â
dymuniadau’r rhieni.

Cynllun cyswllt cartref
Yn achlysurol yn ystod gwyliau’r ysgol, gofynnir i’r plant weithio ar gywaith neu fodel sy’n
ymwneud â’r gwaith yn y dosbarth.
Gwaith cartref
Yn Ysgol Mynydd Bychan credwn yn gryf yn y gwerth o osod gwaith cartref.
Gwaith cartref yw unrhywbeth y mae’r plant yn ei wneud y tu allan i oriau arferol yr ysgol, gan
gyfrannu at eu dysg a chan ddilyn arweiniad yr ysgol. Mae gwaith cartref yn cynnwys ystod
eang o weithgareddau sy’n cynorthwyo’r broses o ddysgu.
Mae gwaith cartref yn rhan bwysig o addysg plentyn a gall ychwanegu llawer at ddatblygiad y
plentyn
Pwrpas gosod tasgau i’w cyflawni yn y cartref yw i ehangu gwaith cyfredol y dosbarth. Caiff
rhieni hefyd gyfle i ymddiddori yng ngwaith eu plant ac fe atgyfnerthir ymhellach cysylltiadau
ysgol a chartref. Un o amcanion yr ysgol hon yw annog y plant i ddatblygu’n rhai sy’n dysgu’n
annibynnol. Credwn bod gwaith cartref yn un o’r prif ffyrdd o alluogi hyn.
Disgwylir i’r tasgau gael eu cwblhau yn raenus a’u cyflwyno yn brydlon ar yr amser penodedig.
Rhoddir gwaith cartref i blant ym Mlynyddoedd 2, 3, 4, 5 a 6 e.e. taflenni llawysgrifen a geiriau
Cymraeg i’w dysgu ar gyfer prawf sillafu wythnosol; tablau Mathamateg, ac i Flynyddoedd 3, 4,
5 a 6 – geiriau Saesneg ar gyfer prawf sillafu, tasgau Cymraeg,Saesneg, Mathemateg a
chyweithiau.

Cynllun darllen cartref
Gweithredir cynllun darllen cartref drwy’r ysgol. Fe fyddwch yn derbyn gwybodaeth am drefn y
‘darllen’ yn nosbarth eich plentyn gan yr athro/awes.
Fe fydd y bagiau ysgol/darllen yn cael eu danfon adre’n ddyddiol, eich cyfrifoldeb chi a’ch
plentyn yw hi i sicrhau bod y bagiau yn dod yn ôl i’r ysgol yn ddyddiol.
Rydym yn annog y plant i ddarllen gartref gyda’u teuluoedd os yn bosib; plant dosbarth Derbyn,
Bl 1 a 2 i ddarllen neu i wrando ar stori cael ei darllen iddyn nhw am amser sy’n cyfateb i’w
hoedran yn ddyddiol adref h.y plentyn 5 mlwydd oed = 5 munud; Plant ym Ml 3, 4, 5 a 6 i
ddarllen llyfr eu hunain adref yn ddyddiol am o leiaf eu hoedran + 5 h.y plentyn oed 10 = 10 + 5 =
15 munud. Rydych chi’n adnabod eich plentyn os nad yw’n gallu canolbwyntio am yr amser
yma peidiwch a’i orfodi ac os yw’n blentyn sy’n mwynhau darllen gadewch iddo ddarllen am fwy
o amser. Byddwch yn derbyn Llawlyfr ‘Darllen yw’r Allwedd’.
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Trefniadau i blant ag anghenion dysgu ychwanegol
Yn unol â’r Côd Ymarfer ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yr ydym mewn sefyllfa i
allu cydnabod unrhyw broblem a allai amharu ar ddatblygiad plentyn yn y dosbarth Derbyn.
Mae’r profion man-cychwyn hefyd yn gymorth i asesu hyn.
Drwy gydweithrediad rhwng yr athro dosbarth a’r cydlynydd ADY yr ydym yn medru trefnu
targedau i’w dilyn yn y dosbarth. Ein nod yw sicrhau darpariaeth gynnar er mwyn ceisio datrys
unrhyw broblem cyn iddi waethygu.
Mae yr athro dosbarth yn monitro cynnydd pob plentyn ac mae unrhyw broblem sydd yn dod i’r
amlwg yn cael ei nodi. Mae’r athrawon yn gwahaniaethu wrth gyflwyno tasgau, wrth ddarparu
adnoddau a deunyddiau. Maent yn ymdrechu i gyfatebu’r gwaith i anghenion y disgyblion
unigol. Drwy ddefnyddio’r broses barhaol o gynllunio, asesu ac adolygu ac wrth barhau i fonitro
datblygiad pob plentyn mae’r athrawon yn medru gweld yn syth - os yw’r plentyn yn cael anhawster dysgu sy’n sylweddol fwy na gweddill ei gyfoedion
- -os oes gallu neu dalent arbennig gan y plentyn a bod angen gwahaniaethu’r gwaith ar ei
gyfer er mwyn ei ymestyn.
Mae’r athro dosbarth yn cyfeirio plentyn at weithredu yn yr ysgol o’r Côd Ymarfer. Bydd yr athro
dosbarth a’r cydlynydd ADY yn cydweithio ar Gynllun Addysg Unigol (CAU) a bydd targedau
penodol yn cael eu gosod ac fe gysylltir â’r rhieni.
Os na fydd y broblem yn cael ei datrys drwy ddilyn trefniadaeth ‘Weithredu yn yr Ysgol’ , yna fe
fydd y plentyn yn symud ymlaen i ‘Weithredu gan yr ysgol a Mwy’. Fe fydd yr ysgol yn
ymgynghori ac yn cydweithio gydag arbenigwyr allanol ar y pwynt hwn . Gellir cael cymorth
dysgu ychwanegol gan arbenigwyr allanol e.e gan therapydd Iaith a Lleferydd, Seicolegydd
Addysg.
Os na fydd plentyn yn dangos cynnydd pan ar gam ‘Gweithredu gan yr ysgol a Mwy’ ac os yw’n
cwrdd â’r meini prawf ar gyfer asesiad stadudol llawn, bydd cais yn cael ei wneud i’r AALl i
weithredu asesiad llawn o anghenion y plentyn. Fe fydd yr AALl yn ystyried a ddylid llunio
datganiad a’i peidio.
Gall plentyn sydd wedi derbyn ‘Datganiad Anghenion Addysg Arbennig’ dderbyn addysg yn
Ysgol Mynydd Bychyan. Bydd yr AALl yn darparu cymorth ychwanegol. Bydd yr ysgol a’r AALl
yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu a gweithredu CAU unigol addas.
Adolygir cynnydd y plentyn o leiaf unwaith bob tymor.
Mae gan yr ysgol athrawes Anghenion Dysgu Ychwanegol sy’n gweithio rhan amser sef 0.5 o’r
wythnos. Mae’n cydweithio’n agos gydag aelodau eraill o’r staff, asiantaethau allanol,
arbenigwyr anghenion arbennig er mwyn cwrdd ag anghenion pob disgybl. Yn ogystal mae’n
gweithio gydag unigolion a grwpiau o blant yn ôl yr angen. Cynhelir sesiwn ‘STARS’ gyda
phlant Bl 2 sydd angen cefnogaeth gyda’i darllen ac ysgrifennu; SAIL gyda phlant Bl 1 sydd
angen cefnogaeth gyda’i darllen ac ysgrifennu, NIPpers gyda phlant Bl 1, 2, 3, 4, 5 a 6 sydd
angen cefnogaeth gyda rhifedd, ELKLAN gyda phlant Derbyn a Bl 1 sydd angen cefnogaeth
gydag Iaith a Lleferydd, Eclipse gyda phlant Meithrin i ddatblygu Iaith a Lleferydd, Dyfal Donc
(darllen Cymraeg) / Catch up Readers (darllen Saesneg), Cued Spelling gyda phlant sydd angen
cefnogaeth sillafu a Cychwyn Eto gyda phlant yr Adran Iau sydd angen cefnogaeth gyda’i
darllen ac ysgrifennu.
“ Mae’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion aag AAA yn rhagorol.Mae gan yr ysgol drefniadau
manwl ac effeithiol ar gyfer darganfod yn fuan y disgyblion ag AAA.Mae gan y cydgysylltydd
ymwybyddiaeth ragorol o anghenion addysgol a meddygol pob disgybl yn cynnwys y rhai abl a
thalentog.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010.
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Cydraddoldeb
Mae Ysgol Mynydd Bychan wedi’i ymrwymo i weithio tuag at gydraddoldeb waeth
beth fo hil, oedran, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, iaith, anabledd, tarddiad ethnig, cenedligrwydd,
crefyddol neu anghredinwyr, cefndir teuluol neu unrhyw nodwedd unigol sydd yn amharu ar
gyfleoedd bywyd person.
Rydym yn hyrwyddo ymagweddau cadarnhaol tuag at wahaniaeth ac yn meithrin parch tuag at
bobl o bob cefndir diwylliannol.
Rydym yn ymrwymiedig i greu diwylliant cynhwysol lle caiff pob unigolyn ei werthfawrogi a’r
cyfle i gyfranogi fel aelod o’r gymuned ysgol waeth beth fo’r anabledd neu’r cefndir.
Mae pob aelod o staff yn hollol ymrwymedig i bolisi sy’n hyrwyddo cydraddoldeb ac sy’n dileu
pob modd o wahaniaethu, er mwyn sicrhau nad ydym yn gwahaniaethu yn erbyn disgyblion,
rhieni neu staff ag anbledd.
Mae’r ysgol wedi ymrwymo i weithio tuag at gydraddoldeb hiliol, hyrwyddo dulliau cadarnhaol
at wahaniaeth a meithrin parch at bobl o bob math o gefndiroedd diwylliannol. Mae’r ysgol yn
gwerthfawrogi ac yn hyrwddo cyfraniad gan bobl o bob rhan o’r gymuned leol. Mae’r ysgol yn
gwrthwynebu bob math o ragfarn a gwahaniaethu ar sail hil.
Ni fydd yr ysgol yn goddef unrhyw fath o iaith neu ymddygiad hiliol a allay beri niwed i unrhyw
grŵp ethnig neu grwp hiliol a chaiff ei herio. Mae’r ysgol yn cydnabod y gymdeithas Gymreig a
Phrydeinig yn cynnwys pobl o sawl cefndir hiliol, diwylliannol, crefyddol ac ieithyddol. Mae’n
bwysig bod yr holl ddisgyblion yn hollol barod i fyw mewn cymdeithas mor amrywiol.
Rydym yn sicrhau bod cydraddoldeb hiliol yn rhan annatod o’r holl waith cynllunio a gwneud
penderfyniadau ar draws holl feysydd yr ysgol.

Datganiad Dyletswydd Cydraddoldeb Anabledd
Er mwyn i ni sicrhau yr isod ac i gwrdd â’r meini prawf a nodwyd yn natganiad gweledigaeth a
pholisiau’r ysgol, rhaid i ni dderbyn y wybodaeth berthnasol fel ein
bod ni yn medru eich cefnogi yn y ffordd orau bosib.
Mae’r ddeddf Anabledd a Gwahaniaethu yn diffinio person ag anabledd fel person ag amhariad
corfforol a meddyliol, sydd yn cael effaith hir dymor a sylweddol ar ei g/allu i ymgymryd â
gweithgareddau o ddydd i ddydd.
Mae amhariadau corfforol a meddyliol yn gallu cynnwys amhariadau synhwyraidd (fel y rhai
sy’n effeithio golwg a chlyw) ac anhawsterau dysgu. Yn ogystal mae’r diffiniad yn cynnwys
cyflyrau meddygol sydd ag effaith hir dymor a sylweddol ar fywyd dyddiol person e.e asma,
clefyd y siwgr, epilepsy, syndrôm blinder cronig, cancr, cyflwr iechyd meddyliol neu blentyn
sydd yn warchodwr ifanc.
Nid yw anabledd yr un peth ag anghenion addysgol arbennig; nid oes gan oedolyn a phlentyn a
diffinir ag anabledd, anghenion addysgol arbennig ac i’r gwrthwyneb.
Nod ein hysgol yw i fod yn ysgol gynhwysol. Rydym yn ymdrechu’n gyson i ddileu unrhyw
rwystr i ddysgu a chyfranogiad sy’n medru rhwystro neu eithrio disgyblion unigol, rhieni neu
staff.
22

Rydym yn sicrhau bod cyfleoedd cyfartal i bob disgybl, anabl neu beidio, fel bod yr
holl ddisgyblion yn manteisio ar yr ystod o addysg a gynigir gan ein hysgol. Byddwn yn
gwneud unrhyw addasiadau rhesymol i sicrhau nad yw unrhyw ddisgybl, rhiant neu aelod o
staff dan anfantais.
Gwnawn ein gorau i gwrdd ag anghenion ein disgyblion, rhieni ac aelod o staff sydd ag
anabledd cyn iddo/i ymuno â’r ysgol.
Mae’r Corff Llywodraethol a’r staff yn sicrhau nad ydynt yn gwahaniaethu yn erbyn
pobl ag anableddau wrth ymgeisio am swyddi yn yr ysgol.
Er mwyn i ni sicrhau yr uchod ac i gwrdd â’r meini prawf a nodwyd yn natganiad gweledigaeth a
pholisiau’r ysgol, rhaid i ni dderbyn y wybodaeth berthnasol fel ein bod ni yn medru eich
cefnogi yn y ffordd orau bosib.
Er mwyn i ni gyflawni hyn, rhowch wybod i ni os oes unrhyw addasiadau y mae modd i ni
wneud i’ch cefnogi chi a’ch plentyn. Fe ymdrinir ag unrhyw wybodaeth yn gyfrinachgar.
Cynllun Hygyrchedd
Cyflwyniad
“Mae cynyddu mynediad i addysg ar gyfer disgyblion ag anableddau yn elfen allweddol o
gyfrifoldeb statudol y Cynulliad Cenedlaethol o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 o
ddarparu cyfle cyfartal i bawb wrth arfer ei swyddogaethau. Mae’n dymuno bod pobl ag
anableddau yn gallu cyfranogi’n llawn mewn cymdeithas a byw’n annibynnol ac yn
hunangynhaliol yn ariannol.”
Cylchlythyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru Rhif :15/2004
Crewyd y Cynllun Hygyrchedd Ysgol Mynydd Bychan mewn cytundeb â ran 1V o Ddeddf
Gwahaniaethu ar sail anabledd (DGA)1995, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Anghenion Addysgol
Arbennig ac Anabledd 2001) i gynllunio i gynyddu fwyfwy hygyrchedd ysgolion i ddisgyblion ag
anableddau.
Mae gan y Corff Llywodraethol dri brif dyletswydd tuag at disgyblion ag anabledd:
 I beidio trin disgyblion anabl yn llai ffafriol oherwydd eu hanabledd
 I wneud addasiadau rhesymol ar gyfer disgyblion anabl, fel nad ydynt o dan anfantais
sylweddol
 I gynllunio i gynyddu hygyrchedd i addysg ar gyfer disgyblion anabl.
Mae’r cynllun Hygyrchedd yn nodi cynigiadau y Corff Llywodraethol i gynyddu mynediad i
addysg i ddisgyblion ag anabledd. Mae tair elfen i’r ddyletswydd cynllunio fel y nodwyd yn
Adran 28D o Ddeddf AAA ac Anabledd 2001:



cynyddu’r graddau y mae disgyblion yn gallu cymryd rhan yng nghwricwlwm yr ysgol
gwella amgylchfyd ffisegol yr ysgol
gwella’r modd mae gwybodaeth ysgrifenedig a roddir i ddisgyblion heb anableddau yn
cael ei gyflwyno i ddisgyblion ag anableddau.

Nod Cynllun Hygyrchedd Ysgol Mynydd Bychan yw i wella mynediad ar gyfer disgyblion ag
anableddau mewn modd strategol a bwriadol a thrwy hynny alluogi disgyblion ag anbleddau i
ddatblygu eu llawn botensial yn unol ag egwyddorion ‘Y Wlad sy’n Dysgu’. Drwy wneud hyn
byddwn yn gwella mynediad i staff, rhieni ac aelodau’r cyhoedd sydd ag anableddau hefyd.
Mae’r DGA yn diffinio unigolyn anabl fel “unigolyn â nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith
niweidiol sylweddol a thymor hir ar ei allu ef neu hi i gyflawni gweithgareddau bob dydd
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arferol.” Mae nam corfforol neu feddyliol yn cynnwys namau ar y synhwyrau( golwg a chlyw) ac
anawsterau dysgu. Mae’r diffiniad hefyd yn cynnwys rhai cyflyrau meddygol pan fyddant yn
cael effaith sylweddol a thymor hir ar fywyd pob dydd yr unigolyn . Mae cyflyrau iechyd meddwl
yn gynwysiedig hefyd os ydynt yn afiechydon clinigol cydnabyddedig.

Diogelwch yn yr ysgol
Mae’r Llywodraethwyr yn adolygu gweithdrefnau diogelwch yn aml. Mae Diogelwch ac Iechyd
eich plentyn yn hanfodol bwysig i ni tra eu bod ar dir yr ysgol.
Mae camera diogelwch wrth fynedfa’r ysgol ar iard y Feithrinfa ac wrth ochr yr ysgol ac ni chaiff
neb fynediad i’r adeilad heb ganiatâd. Yn ogystal, mae gatiau’r ysgol yn cael eu cloi yn ystod y
dydd oni bai am y glwyd ar Heol Eglwys Newydd. Caewyd y glwyd yma amser chwarae a chinio.
Pan mae ymwelwyr yn ymweld â’r ysgol rhaid iddynt galw yn y swyddfa i dderbyn yr
awdurdodiad cymwys ac arwyddo’r llyfr ymwelwyr.
Mae hyn yn cynnwys rhieni. Gofynnir i chi beidio â chrwydro i ddosbarth eich plentyn a thorri ar
draws yr amser addysgu.
Nid oes hawl dod â chwn ar iard yr ysgol ar unrhyw adeg.
Mae’n anodd sicrhau bod safle’r ysgol yn hollol ddiogel, ond fe fyddwn ni’n gwneud ein gorau i
sicrhau bod yr ysgol yn amgylchfyd diogel i bawb sy’n gweithio ac yn astudio yma. Rydyn ni’n
adolygu mesurau diogelwch yn aml, mae gennym asesiadau risg ac rydym yn ymateb i gyngor
arbenigwyr.
Trefniadau bugeiliol
Y Pennaeth sy’n gyfrifol am drefniadau bugeiliol yr ysgol. Yr athrawon sy’n gyfrifol am
ddatblygiad addysgol a gofal bugeiliol y plant o dan eu gofal. Os oes gan rieni unrhyw bryder
am les eu plentyn, yna dylent gysylltu â’r Pennaeth i drafod y sefyllfa ac i drefnu cyfarfod â’r
athro neu athrawes dosbarth os oes angen.
“Mae’r ysgol yn gymuned ofalgar a chynhwysol lle mae disgyblion yn teimlo’n ddiogel ac yn
hapus.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010.
Cymerir pob gofal posib o ddiogelwch y plant tra yn yr ysgol. Os aiff plentyn yn sal neu os caiff
ddamwain, cysylltir â’r rhiant neu warcheidwad.
Os mewn argyfwng pan fetha’r ysgol gysylltu â’r rhiant neu warcheidwad, eir â’r plentyn i adran
ddamweithiau Ysbyty Athrofaol Cymru yn y Mynydd Bychan gan aelod o staff yr ysgol.
Byddai o help i’r athrawon – ac yn y pen draw i’r plant - pe byddai rhieni cystal â rhoi gwybod
am unrhyw newidiadau yn y cartref. Cedwir y wybodaeth hon yn gwbwl gyfrinachol o fewn yr
ysgol.

Diogelu Plant
Mae cyfrifoldeb cyfreithiol gennym fel ysgol i gydymffurfio ag adran 175 o Ddeddf Addysg 2002
sy’n hyrwyddo a diogelu lles plant.
Rydym yn dilyn canllawiau lleol ac yn cyfeiro achosion drwgdybiedig o gamdriniaeth plentyn yn
ddisymwyth. Mae gennym bolisi ysgrifenedig , uwch aelod o’r staff dynodedig ( Mr Marc Jon
Williams) a Llywodraethwr dynodedig (Dr Carys Jones) yn gyfrifol am Ddiogelwch Plant.
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Mae Iechyd, Diogelwch a Lles yr holl disgyblion yn hanfodol i bob oedolyn sy’n gweithio yn
Ysgol Mynydd Bychan. Mae hawl gan y plant i gael eu diogelu, beth bynnag fo eu hoed, eu
rhyw, eu tras, eu diwylliant neu eu hanabledd. Mae ganddynt hawl i fod yn ddiogel yn yr ysgol.
Fe fyddwn ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod pawb sy’n gweithio gyda phlant yn
ein hysgol yn bobl addas. Mae hynny’n golygu y byddwn ni’n archwilio pobl sy’n ymgeisio am
swydd, yn gwneud gwiriad adnabod, yn cael tystiolaeth gan ganolwr, ac yn cyflawni’r gwiriad
gofynnol o Rhestr 99 a gwiriad adnabod y DBS.
“Mae trefniadau rhagorol yn bodoli er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010

Diogelwch wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd
Pwrpas mynediad i’r rhyngrwyd mewn ysgol i’w i godi safonau addysgaiadol, i gefnogi gwaith
proffesiynol y staff ac i wella systemau rheoli a gweinyddu busnes. Mae mynediad i’r rhyngrwyd
yn offeryn angenrheidiol i’r staff a’r disgyblion. Mae gan y disgyblion yr hawl i ddefnyddio’r
rhyngrwyd gan gynnwys e-bost,ar sail y ffaith eu bod yn ei ddefnyddio’n gyfrifol. Mae’n paratoi
disgyblion ar gyfer eu gyrfa i’r dyfodol a’u anghenion datblygiad personol. Mae’n ofynnol dan
Orchmynion Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Technoleg Gwybodaeth ac mae’n cael ei
awgrymu ar gyfer gorchmynion pynciau eraill hefyd.
Er bod gofidiau wedi bod ynglŷn â disgyblion yn cael gafael ar ddeunydd amhriodol, rydyn ni’n
cymryd camau cadarnhaol i ddelio gyda’r risg o fewn yr ysgol. Mae ein darparwyr Rhyngrwyd
(Cyngor Sir Caerdydd) yn gweithredu system hidlo, sy’n cyfyngu ar fynediad i ddeunydd
amhriodol.
Gweler atodiad b - copi o’r rheolau sy’n cael eu gweithredu yn Ysgol Mynydd Bychan, sef
Rheolau ar gyfer Defnydd Cyfrifol o’r Rhyngrwyd.
Defnyddiwn y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol mewn ffordd gyfrifol er mwyn cefnogi
gwaith yr ysgol a chyfathrebu gyda rhieni. Sylweddolwn bod nifer o rieni yn defnyddio
gwefannau rhwydweithio cymdeithasol a chymwysiadau symudol i siarad â’u ffrindiau e.e
Trydar, Gweplyfr. Cofiwch bod yr hyn yr ydych yn trafod ar y gwefannau uchod ar gael yn
gyhoeddus. Yn ôl y gyfraith gall datganiad a wanethpwyd ar y we, boed yn ddifrifol neu beidio,
fod yr un mor ddifrifol â phe bai wedi’i wneud yn wyneb unigolyn.Gall hyd yn oed arwain at
erlyn unigolion weithiau, o dan Deddf Cyfathrebu Maleisus 1988; Deddf Cyfathrebu 2003; Deddf
Amddiffyn rhag aflonyddu 1997; Deddf Cyfiawnder Troseddol 2004 a Deddf Trefn Gyhoeddus
1986. Bydd y sawl a ddyfernir yn euog o droseddu o dan y ddeddfwriaeth uchod mewn perygl o
gael ei rybuddio, ei ddirwyo neu hyd yn oed ei garcharu am gyfnod sylweddol.

Defnydd o gamerau.
Mae gennym Gamerâu Fideo Digidol [Digital Blue], camerau fflip ac I-pads yn yr ysgol. Dyma
gyfrwng newydd, cyffrous, sy’n gallu ysbrydoli ac ysgogi’r disgyblion.
Yn ystod y flwyddyn bydd y plant defnyddio’r camerâu i ffilmio a thynnu lluniau aelodau o’r
staff, i ffilmio ei gilydd, tynnu llun gweithgareddau yn y gwersi. Pan fydd y plant yn cael eu
ffilmio neu’n cael eu lluniau wedi tynnu, fyddan nhw ddim yn gallu cael eu hadnabod na’u
henwi.
Bydd unrhyw ffilmiau/ luniau yn cael eu dangos yn yr ysgol, a bydd rhai clipiau yn gallu cael eu
defnyddio ar gyfer hyfforddiant athrawon ac ar gyfer pwrpas asesu a chadw tystiolaeth o waith
plant.
Esiampl o ddefnydd yr uchod – gwersi Ymarfer Corff, Gwyddoniaeth, grwpiau trafod – asesu
safon iaith y plant.
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Gofynnwn yn garedig i chi beidio â roi llun neu fideo o blant eraill ar unrhyw wefan
gyhoeddus os nad ydych wedi derbyn caniatâd eu rhieni yn gyntaf.

Diogelwch haul
Anogir plant i wisgo hetiau haul a gofynnir i rieni roi eli haul ar eu plant cyn dod i’r ysgol. Gall y
plant ddod ag eli haul gyda nhw i’r ysgol, a’i rhoi arnynt eu hunain. Anogir y plant i chwarae yn
y cysgod ac i yfed dŵr yn gyson.

Ymweliadau addysgol
Mae’r ysgol yn rhoi pwys mawr ar ddiogelu’r plant yn ystod ymweliadau addysgiadol oddi ar dir
yr ysgol. Bydd pob athro yn cyflawni asesiad risg cyn mynd ar unrhyw ymweliad. Bydd pob
oedolyn sy’n mynd gyda’r plant yn cael eu hysbysu o’r asesiad risg.
Nid ydym yn defnyddio bysiau na bysiau mini os nad ydynt yn darparu gwregysau diogelwch.
Rydyn ni’n dweud wrth y plant am wisgo eu gwregysau drwy’r amser y bydd y bws yn symud.

Polisi Dim Ysmygu
Gweithredir polisi dim ysmygu yn yr ysgol. Nid oes hawl gan neb i ysmygu ar dir yr ysgol.

Diogelwch Tân
Cynhelir dril tân ddwywaith y tymor. Gwneir trefniadau cyson i fonitro cyflwr yr holl offer atal
tân. Mae hynny’n cynnwys archwiliad gweledol o’r diffoddwyr tân, profi larymau tân a’r
goleuadau argyfwng. Cedwir cofnod yn y swyddfa.
Mae trefniadau tân a gwacau’r adeilad yn cael eu harddangos mewn lle amlwg ym mhob ystafell
ac wrth pob drws yn yr ysgol. Man ymgynnull yn ystod dril tân yw’r ffens wrth yr Eglwys
Gatholig yn g nghefn yr ysgol.

Codi Tâl
Mae’r holl addysg sy’n digwydd yn ystod oriau ysgol yn rhad ac am ddim. Nid ydym yn codi tâl
am weithgareddau sy’n rhan o’r Cwricwlwm Cenedlaethol, ag eithrio hyfforddiant cerddorol
unigol neu mewn grŵp. Rydyn ni’n gwahodd rhieni i gyfranu tuag at costau ymweliadau
addysgiadol neu cwmniau dramau a fydd yn cyfoethogi’r cwricwlwm a phrofiadau addysgiadol
y plant. Mae’r holl gyfraniadau yn wirfoddol. Gallwn ohirio ymweliadneu sioe/ddrama os nad
ydym wedi derbyn digon o gyfraniadau gwirfoddol.
Pan fydd yr ysgol yn trefnu ymweliad preswyl e.e Gwersyll yr Urdd Llangrannog; Canolfan
Storey Arms, Bannau Brycheiniog ac Ynys Echni; o fewn amser ysgol a phan fydd yr addysg yn
ymwneud â’r Cwricwlwm Cenedlaethol, nid ydym yn codi tâl am yr addysg. Ond, mae’n rhaid i ni
godi tâl am y llety a’r bwyd a’r trafnidiaeth. Cynigir cymorth ariannol i rieni sy’n derbyn help gan
y wladwriaeth.

Partneriaeth rhwng yr ysgol a’r rhieni
Credwn fod y bartneriaeth rhwng y cartref a’r ysgol yn un hynod o bwysig ac un fydd yn
datblygu wrth i’r athro a’r riant rannu gwybodaeth am y plentyn. Caiff y bartneriaeth yma
ddylanwad bwysig ar ddatblygiad eich plentyn yn yr ysgol.
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Rydym yn gweithredu polisi drws agored yn yr ysgol h.y gall rhieni gysylltu gyda’r athrawon ar
ddechrau ac ar ddiwedd y dydd. Os ydych am drafod rhywbeth gyda’r Pennaeth neu athro eich
plentyn gofynnwn yn garedig i chi wneud apwyntiad.
Yn achlysurol rydym yn cynnal nosweithiau cwricwlaidd lle rydym yn cyflwyno systemau
addysgu a dysgu’r ysgol, mae’n bwysig eich bod yn ceisio bod yn bresennol yn y cyfarfodydd
yma.
“Mae rhieni yn gefnogol iawn i’r ysgol ac maent yn hapus gyda chyflawniadau’r disgyblion yn
ogystal â llwyddiant yr ysgol. Mynegant ffoddhad ag amcanion a gwerthoedd yr ysgol a
gwerthfawrogant y polisi drws agored.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010.
Rydym yn cadw cyswllt rhwng yr ysgol a’r cartref drwy ddanfon llythyron gwybodaeth atoch
ynghyd â llythyron newyddion misol. Rhoddir y llythyron yma ar wefan ein hysgol. Er mwyn
arbed papur rydym yn danfon llythyr papur allan at rieni sydd heb y we adref ac i bawb sydd a’r
we adref danfonir lythyr /neges drwy e-bost neu neges destun. Os ydych am dderbyn llythyron
a.y.y.b drwy e-bost a wnewch chwi sicrhau bod gennym eich cyfeiriad e-bost cywir.
Gwefan yr Ysgol
Mae’r holl wybodaeth am yr ysgol ar gael ar wefan yr ysgol ar
http://ysgolmynyddbychan.cardiff.sch.uk/.
Rhoddir wybodaeth berthnasol ar hysbysfyrddau’r ysgol tu allan i’r Brif Fynedfa, Mynedfa yng
nghefn yr ysgol a Fynedfa’r Meithrin.
Os oes gennym unrhyw bryderon am eich plentyn byddwn yn cysylltu gyda chi er mwyn cynnal
trafodaeth. Cydweithiwn yn agos gyda’n gilydd i sicrhau bod eich plentyn yn llwyddo yn ystod
ei amser yn Ysgol Mynydd Bychan.

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon
Rydym yn dra ffodus fod gan yr ysgol Gymdeithas Rieni ac Athrawon sy’n cwrdd yn rheolaidd
yn yr ysgol er mwyn trefnu gweithgareddau amrywiol ar gyfer pob tymor. Annogir pob rhiant i
gymryd rhan.
Aiff yr arian a gesglir gan y Gymdeithas tuag at helpu i gludo plant i weithgareddau allgyrsiol ac
i brynu adnoddau arbennig i’r ysgol.
Etholir swyddogion ac aelodau pwyllgor y gymdeithas yn flynyddol mewn cyfarfod cyffredinol.
Cyflwynir mantolen cronfa ariannol y gymdeithas i’r rhieni yn y cyfarfod hwn.
Etholir pedwar rhiant i fod yn aelodau o’r Corff Llywodraethol bob pedair mlynedd.
“Gwna rhieni gyfraniad neilltuol i’r ysgol.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010.

Cwricwlwm yr ysgol
Nododd Deddf Addysg 1996 gwricwlwm stadudol i’w ddysgu i blant pob ysgol wladol ac yn
ofynnol â hwnnw cyflwynwn gwricwlwm eang, cytbwys, perthnasol a gwahaniaethol er mwyn
datblygu’r disgyblion yn ysbrydol, moesol, cymdeithasol, emosiynol ac yn ddeallusol.
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Ers Medi 2008, mae’r ysgol yn dilyn canllawiau y Cyfnod Sylfaen a Chwricwlwm 2008, addysgir
y sgiliau o fewn y meysydd dysgu a chanllwiau Cwricwlwm 2008, sydd yn canolbwyntio ar
ddatblygu sgiliau o fewn pynciau’r cwricwlwm.
Y Cwricwlwm
Nid rihyrsal i fywyd oedolyn yw plentyndod .Un cyfle sydd gennym!
Mewnblennir ein hathroniaeth yng ngeiriau Confusius.
Dwi’n clywed –dwi’n anghofio
Dwi’n gweld –dwi’n cofio
Dwi’n gwneud a dwi’n deall.
Sail y cwricwlwm yw datblygiad sgiliau•
sgil rhifedd (statudol)
•
sgil llythrennedd (statudol)
•
sgil meddwl
•
sgil Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Mae rhain yn gwau mewn i ac yn rhedeg ar draws meysydd y Cyfnod Sylfaen (fel y nodir uchod)
a phynciau Cwricwlwm 2008.
Fframawaith Llythrennedd a Rhifedd
Ers Medi 2013 mae Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yn statudol. Pwrpas y Fframwaith
Llythrennedd a Rhifedd yw i sicrhau gwelliant cyson mewn safonau llythrennedd a rhifedd ac i
oresgyn effaith amddifadedd mewn ysgolion yng Nghymru. Mae’r Fframwaith Llythrennedd a
Rhifedd yn canolbwyntio ar yr elfennau hynny o lythrennedd a rhifedd sydd fwyaf o werth i
ddysgwyr yn eu gwaith ar draws y cwricwlwm ac y bydd angen arnyn nhw i ddatblygu’n
ddysgwyr effeithiol.
Fe fydd yr ysgol yn cynllunio cyfleoedd i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd y disgyblion
ar draws y cwricwlm a fydd yn cyd-fynd gyda llinynnau y fframwaith llythrennedd a rhifedd ac
yn bwrw anghenion a gallu pob disgybl.
Llinynnau Llythrennedd:
•
Llafaredd ar draws y cwricwlwm
•
Darllen ar draws y cwricwlwm
•
Ysgrifennu ar draws y cwricwlwm

Llinynnau Rhifedd:
•
Datblygu ymresymu rhifyddol
•
Defnyddio sgiliau rhif
•
Defnyddio sgiliau mesur
•
Defnyddio sgiliau data.
Cynhelir profion Darllen a rhifedd Cenedlaethol yn flynyddol ym mis Mai. Fe fydd rhieni yn
derbyn canlyniadau profion eu plant ynghyd ag adroddiad gymharol ysgolion yn ogystal ag
adroddiad ar ddiwedd y flwyddyn academaidd sy’n nodi cynnydd y plant yn sgiliau
LLythrennedd a Rhifedd.
Y Cyfnod Sylfaen
Y Cyfnod Sylfaen yw’r cwricwlwm i blant 3 i 7 oed, sef Meithrin, Derbyn, Bl 1 a 2.
Mae’r Cyfnod Sylfaen yn creu un cyfnod o addysg plant ag un cwricwlwm ac un dull o ddysgu.
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Gweithredir y cynllunio yn ôl gofynion y Cyfnod Sylfaen drwy chwarae strwythuredig sy’n
addas i’r unigolyn.
Rydym yn gweithio tuag at y Cyfnod Sylfaen ble mae “chwarae yn rhan angenrheidiol o fywyd
plentyn ac yn hanfodol i brosesau datblygiad dynol. Rydym yn darparu’r mecanyddiaeth i blant
archwilio’r byd o’u cwmpas, a’r cyfrwng ble datblygir ac ymarferir sgiliau. Mae pwyslais ar
ddysgu drwy gwneud.

Mae cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen yn cael ei ddatblygu o dan chwe Maes Dysgu sef:
•
Datblygiad Personol a Chymdeithasol a Lles
•
Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
•
Datblygiad Mathemategol
•
Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
•
Datblygiad Corfforol
•
Datblgiad Creadigol
Mae’r Cyfnod Sylfaen yn gosod pwyslais mawr ar ddatblygu’r plant yn y meysydd canlynol;
•
sgiliau a dealltwriaeth
•
lles personol, cymdeithasol, emosiynol, corfforl a deallusol er mwy datblygu’r plentyn
cyfan
•
agweddau cadarnhaol at ddysgu fel y bydd y plant yn mwynhau ac am barhau â’u
haddysg am gyfnod hirach
•
hunan-barch a hunan-hyder i arbrofi, ymchwilio, dysgu pethau newydd a ffurfio
perthynas newydd ag eraill
•
arsylwi a sgiliau mynegiannol a chreadigol i annog eu datblygiad, gyda ffyrdd gwahanol
o ymateb i brofiadau
•
gweithgareddau awyr agored er mwyn i’r plant gael profiad ymarferol o ddatrys
problemau go iawn mewn agweddau fel mathemateg a gwyddoniaeth a dysgu am gadwraeth a
chynaliadwyedd
“Mae’r ddarpariaeth ar gyfer y plant dan bump yn cyflwyno egwyddorion y Cyfnod Sylfaen yn
rhagorol.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010
Mae’r Cyfnod Sylfaen yn pwysleisio’n fawr y dylai staff ddefnyddio’r awyr agored fel ystafell
ddosbarth arall lle gall y plant weithio bob dydd. Mae llawer o resymau dros annog plant i
ddefnyddio’r awyr agored•
mae iechyd a ffitrwyd plant yn elwa o redeg, neidio a sgipio y tu allan ac wrth ddefnyddio
teganau a chyfarpar na ellir eu defnyddio y tu mewn
•
gall plant gael profiad uniongyrchol o natur
•
gellir dysgu sut i ddatrys problemau trwy ddefnyddio profiadau real
•
gall plant gael profiad uniongyrchol o agweddau fel cadwraeth a chynaliadwyedd
•
gallant ddod i hoffi natur a gweithgareddau awyr agored
Mae’r Cyfnod Sylfaen yn gosod pwyslais mawr ar blant yn dysgu trwy wneud. Mae’r plant ifanc
yn cael mwy o gyfle i ennill profiad ymarferol trwy chwarae a chymryd rhan mewn
gweithgareddau yn hytrach na thrwy gwblhau ymarferion mewn llyfrau.
Mae’r athrawon yn cynllunio’n ofalus i sicrhau bod eich plant yn cael y profiadau sy’n ymateb
i’w hanghenion ac a fydd yn eu helpu i ddysgu’n llwyddiannus.
Mae’r staff yn asesu cynnydd y plant trwy eu gwylio cyflawni gweithgareddau bob dydd ac yn
defnyddio’r wybodaeth i gynllunio cyfnod nesaf eu datblygiad.
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Fe fydd asesiad athro/awes ar gyrhaeddiad pob dysgybl ym Ml 2 yn y meysydd canlynol yn
flynyddol :* Datblygiad Personol a Chymdeithasol a Lles
* Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
* Datblygiad Mathemategol
Yr Adran Iau: Bl 3 – 6
Mae pwyslais eto ar ddysgu drwy gwneud.
Cwricwlwm 2008
Mae’r cwricwlwm yn cynnwys gorchmynion pwnc diwygiedig y cwricwlwm cenedlaethol (sef –
Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu,
Dylunio a Thechnoleg, Hanes, Daearyddiaeth, Celf, Cerddoriaeth, Addysg Grefyddol ac Addysg
Gorfforol) a’r fframweithiau ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, Addysg Bersonol a Chymdeithasol, y
fframwaith sgiliau anstatudol a’r fframwaith cenedlaethol enghreifftiol ar gyfer Addysg
Grefyddol.
Nod y cwricwlwm newydd yw –
•
canolbwyntio ar y dysgwr
•
sicrhau bod y weithred o ddatblygu sgiliau priodol yn cael ei phlethu drwy’r holl
gwricwlwm
•
canolbwyntio ar barhad a dilyniant 3 i 19 mlwydd oed
•
cynnig llai o gynnwys pynciol a chanolbwyntio mwy ar sgiliau
•
bod yn hyblyg
•
bod yn berthnasol i’r G21ain
•
cefnogi polisi’r Llywodraeth gan gynnwys dwyieithrwydd, Y Cwricwlwm Cymreig, Ewrop
a’r byd, cyfle cyfartal, bwyd a ffitrwydd, addysg ar gyfer datblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth
fyd-eang.
Un o nodau cyffredinol y cwricwlwm diwygiedig yw lleihau’r cyfarwyddiadau pendant a rhoi
rheolaeth a chyfrifoldeb yn ôl i ysgolion ac i’r dysgwyr eu hunain.
Rydym fel ysgol yn rhydd i drefnu a darparu’r cwricwlwm yn y modd sy’n gweddu
i’n hamgylchiadau a’n hanghenion orau
Trefnir y plant yn ôl oedran mewn dosbarthiadau o allu cymysg.
Fe fydd asesiad athro/awes ar gyrhaeddiad pob dysgybl ym Ml 6 yn y pynciau craidd (Cymraeg,
Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth) yn flynyddol.
“Yn ystod yr arolwg roedd ansawdd yr addysgu ar draws yr ysgol yn sylweddol uwch na’r
canrannau cenedlaethol, 39% Gradd 1 a 61% Gradd 2 yn yr ysgol = 100% gradd 1 neu 2; yn
genedlaethol = 85% gradd 1 neu 2, 17% gradd 1.”
“Mae % safonau yn y gwersi yn Ysgol Mynydd Bychan yn sylweddol uwch na’r canrannau
cenedlaethol yn adroddiad blynyddol PAEM ar gyfer 2008-2009 sef bod safonau mewn ysgolion
yng Nghymru yn dda neu’n well (Gradd 1 a 2) mewn 85% o wersi ac yn rhagorol mewn 12%. Yn
yr ysgol roedd Safonau yn y gwersi yn 21% Gradd 1 a 79% Gradd2 = 100%.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010
Cerddoriaeth
Mae athrawon cerdd peripatetig yn ymweld â’r ysgol a chaiff plant yr Adran Iau y cyfle i ddysgu
chwarae’r offerynnau canlynol: ffidil, gitâr, pres, telyn, allweddell. Codir tâl am wersi offerynnol
dewisol.
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Mae gan yr ysgol gôr i ddosbarthiadau 3, 4, 5 a 6 sy’n cwrdd yn wythnosol ar ôl ysgol.
Addysg Gorfforol
Mae’r cwricwlwm addysg gorfforol yn chwarae rhan bwysig trwy addysgu a datblygu’r person
cyflawn yn ogystal â rhoi boddhad i’r plentyn. Rhoddwn bwyslais ar hyrwyddo sgiliau
chwaraeon yn ogystal â chynyddu hunan hyder, ymwybyddiaeth a rheolaeth y plant dros eu
cyrff. Caiff pob disgybl gyfle i gymryd rhan mewn amryw o weithgareddau corfforol creadigol
sy wedi eu cynllunio a’u cyflwyno’n ofalus er mwyn ehangu gwybodaeth, sgiliau, dealltwriaeth a
medrau athletaidd a dawns.
Mae’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnig yn addas at fedr a phrofiad y plant.
Cynigir gymnasteg, dawns a chwaraeon ac yn ychwanegol yng Nhyfnod Allweddol 2 athletau,
antur awyr agored a nofio. Bydd arbenigwyr ym ymweld â’r ysgol yn achlysurol i hyfforddi’r
plant.
Mae’r ysgol yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau a drefnir gan yr Urdd drwy gydol y
flwyddyn (cystadlaethau nofio, pêl rwyd, rygbi, pêl droed, criced). Yn achlysurol yn ystod y
flwyddyn mae’r timau rygbi, pêl droed a phêl rwyd yn chwarae gemau cyfeillgar yn erbyn
ysgolion eraill. Cynhelir mabolgampau’r ysgol yn flynyddol. Mae’r ysgol yn cymryd rhan yn
Athletau, Rygbi ‘Tag’ a thennis y Sir.

Dinasyddiaeth Byd Eang ac Addysg Gynaliadwy
Mae addysg gynaliadwy a dinasyddiaeth yn galluogi plant i fod yn aelodau iach, annibynnol a
chyfrifol o’r gymdeithas. Rydyn ni’n annog y plant i chwarae rôl gadarnhaol yn y gymuned, gan
gyfrannu i fywyd yr ysgol ac i gymdeithas ehangach. Wrth wneud hyn, rydyn ni’n hybu eu
hymwybyddiaeth o hunanwerth. Rydyn ni’n eu haddysgu ynglyn â’r ffordd y mae cymdeithas yn
cael ei threfnu a’i llywodraethu. Rydyn ni’n sicrhau eu bod yn dod yn ymwybodol o gyfundrefn
ddemocrataidd. Rydyn ni’n eu haddysgu am hawliau a chyfrifoldebau. Maent yn dysgu
gwerthfawrogi yr hyn mae’n ei olygu i fod yn aelod cadarnhaol o gymdeithas amlddiwylliannol.

Asesu
Mae asesu yn rhan o waith dyddiol y dosbarth. Annogir y plant i gymryd rhan yn eu dysgu h.y
asesu a gwerthuso gwaith eu hunain ag eraill. Cynhelir profion Cenedlaethol ym Mlynyddoedd
2, 3, 4, 5 a 6 ym Rhifedd, darllen Cymraeg ym Ml 2, 3, 4 , 5 a 6, darllen Saesneg ym Ml 4, 5 a 6 yn
Darllen Cymraeg a phrawf Di-eiriol ym ml 2, 3, 4, 5 a 6.
Yn ogystal mae Bl 3, 4, 5 a 6 yn eistedd prawf ‘mewnol ‘Vernon Spelling’. Defnyddir unrhyw
brofion i asesu perfformiad ac i dracio datblygiad pob plentyn.
Defnyddir system dracio electronig i dracio cyflawniad pob plentyn yn y profion ac o ran sgiliau
meysydd y Cyfnod Sylfaen a phynciau y Cwricwlwm.
Mae’r asesiadau dyddiol a’r profion yn ein helpu i adnabod plentyn sy’n tangyflawni neu
phlentyn sydd angen ei ymestyn neu angen help ychwanegol.
Drwy ddefnyddio’r asesiadau yma rydym yn gallu cynllunio y cam nesaf yn nysgu pob plentyn.
Gosodwyd rhaglenni unigol i gefnogi plant er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd eu potensial.
Yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, asesir y plant ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen pan
yn 7 oed drwy gyfrwng y Gymraeg ac ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 pan yn 11 oed drwy
gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.
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Mae’r canlyniadau ar gael i rieni’r unigolyn ac i’r ysgol. Gellir cymharu canlyniadau’r ysgol â
chanlyniadau gweddill Cymru.
Caiff y plant asesiad parhaol gan athro neu athrawes drwy gydol eu gyrfa yn yr ysgol.
Mae asesu yn bwydo’r cam nesaf yn y broses ddysgu. Anogir disgyblion i osod targedau eu
hunain.
Rhoddwyd adroddiad i’r rhieni ar gyrhaeddiad a datblygiad eu plentyn yn ystod nosweithiau
agored. Cynhelir nosweithiau agored tair gwaith y flwyddyn yn dymhorol. Cyflwynir adroddiad
blynyddol ar ddatblygiad eich plentyn yn y chwe maes yn y Cyfnod Sylfaen(Meithrin, Derbyn, Bl
1 a 2) ac ym mhob pwnc y Cwricwlwm Cenedlaethol (Bl 3, 4, 5 a 6) yn nhymor yr Haf.
Ar ddiwedd Bl 2 nodwyd pa ddeilliant y mae pob plentyn wedi cyrraedd yn - Datblygiad
Personol a Chymdeithasol, Datblygiad Mathemategol a Datblygiad Iaith, Llythrennedd a
Chyfathrebu; ym Ml 6 rhoddwyd lefel cwricwlwm yn y Gymraeg, Saesneg (Bl 6 yn unig),
Mathemateg a Gwyddoniaeth. Mae’r rhieni yn derbyn copi o’r canlyniadau yma.
Gweler atodiad Ch.
Lefelau neu ddeilliannau Cwricwlwm
Cyfnod Allweddol
Amrediad o ddeilliannau (Cyfnod Sylfaen) /
Lefelau disgwyliedig
Cyfnod Sylfaen(Bl 2)
CA 2 (Bl 6)

Deilliant 3 - 6 (Gweithio tuag at Lefel 1 – Lefel 3)
2–5

Deilliant/ Lefel
disgwyliedig
Deilliant 5(Lefel 2)
Lefel 4

“ Mae ansawdd yr asesu yn rhagorol. Mae’r asesiadau’n gywir a chyson. Mae’r athrawon yn
adnabod y disgyblion yn dda iawn.”
“Gwelir nodweddion rhagorol yn y drefn arsylwi a chofnodi cyflawniad plant unigol yn y Cyfnod
Sylfaen.”
Adroddiad Arolygwyr Estyn Gwanwyn 2010.
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Ac i gloi
Os yw plentyn yn byw gyda beirniadaeth
Mae’n dysgu condemnio
Os yw plentyn yn byw gyda gelyniaeth
Mae’n dysgu ymladd
Os yw plentyn yn byw gyda gwawd
Mae’n dysgu swildod
Os yw plentyn yn byw gyda chywilydd
Mae’n dysgu teimlo’n euog
Os yw plentyn yn byw gyda goddefgarwch
Mae’n dysgu amynedd
Os yw plentyn yn byw gydag anogaeth
Mae’n dysgu hyder
Os yw plentyn yn byw gyda chwarae teg
Mae’n dysgu cyfiawnder
Os yw plentyn yn byw gyda chlod
Mae’n dysgu i’w hoffi ei hun
Os yw plentyn yn byw gyda thynerwch
Mae’n dysgu addfwynder
Os yw plentyn yn byw gyda chymeradwyaeth a chyfeillgarwch
Mae’n canfod cariad yn y byd.
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Y DOSBARTH MEITHRIN
Meithrinfa ar gyfer 32 o blant sydd ym Mynydd Bychan. Ein hamcan yn y Feithrinfa yw creu
plant hapus, hyderus ac ymholgar sydd â diddordeb mewn bywyd ac yn frwd ynghylch pob
sialens y dônt ar ei thraws. Credwn bod addysg y blynyddoedd cynnar a’r profiadau a gynigir
i’r plant yn creu sylfaen gadarn i’r blynyddoedd sydd o’u blaenau.
Gweithiwn mewn partneriaeth agos â rhieni/gwarchodwyr er mwyn rhoi’r sgiliau addysgiadol a
chymdeithasol sydd eu hangen ar blant yn ystod eu bywyd.
Mae’r addysg Feithrin bore/prynhawn yn cynnig cwricwlwm sydd wedi’i strwythuro yn ôl y
‘Fframwaith Cyfnod Sylfaen – canllawiau stadudol ar gyfer plant rhwng 3 a 7 oed’.
Gellir derbyn 64 o blant i’r Feithrinfa (rhan amser). Mae athrawes a 3 Cynorthwy-ydd Dosbarth
yn gyfrifol am ddarparu cwricwlwm amrywiol a diddorol sy’n datblygu sgiliau maesydd
dymunol.
Credwn yn gryf nad ymarfer i fod yn oedolyn yw plentyndod. Un cyfle sydd!!!

Rhieni fel Partneriaid
Mae yna bolisi drws agored yn ein Feithrinfa, mae croeso i bob rhiant i ddod i mewn i’r dosbarth
ar ddechrau neu ar ddiwedd sesiwn er mwyn helpu’r plant i ymgartrefu yn y dosbarth.
Mae addysg plentyn yn bartneriaeth rhwng y cartref a’r ysgol ac fe allwch helpu eich plentyn
mewn nifer o wahanol ffyrdd.
Gallwch ymestyn a chefnogi nifer o weithgareddau’r dosbarth meithrin yn y cartref. Er eich bod
yn gwneud nifer o’r gweithgareddau hyn yn barod, gobeithio bod yna ambell i syniad
defnyddiol.

GWYBODAETH GYFFREDINOL I RIENI
Strwythur Staffio 2012 - 2013
Pennaeth
Miss Siân Evans
Dirprwy Bennaeth
Mrs Mai Giles
Athrawes y Feithrinfa
Miss Leah Roberts
Cynorthwywyr Dysgu Dosbarth
Mrs Wendy Roberts
Ms Ceri Payne
Miss Mared Thomas
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LLAETH AM DDIM
Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi penderfynnu rhoi llaeth am ddim i bob plentyn yn y
Cyfnod Sylfaen.

ARIAN BYRBRYD
Fe fydd y plant yn cael llaeth a byrbryd iachus yn ddyddiol. Gofynnwn yn garedig am gyfraniad
o £1 yr wythnos i dalu am y byrbryd.

BWYD
Nid oes modd i’ch plentyn ddod â chinio i’r ysgol os ydynt yn mynychu sesiwn y prynhawn.
Sicrhewch bod eich plentyn yn gorffen cinio cyn cyrraedd yr ysgol os gwelwch yn dda.

AMSERLEN Y DYDD
SESIWN Y BORE
SESIWN Y PRYNHAWN

- 9.15-11.45
- 12.55-3.25

Bydd y giât yn cael ei gloi yn brydlon am 9.30 pob bore ac am 1.10 pob prynhawn. Bydd hyn yn
sicrhau diogelwch plant y feithrinfa a’r dosbarth Derbyn.
A wnaiff hwyr-ddyfodiaid ddefnyddio’r brif fynedfa ar Heol Eglwys Newydd, os gwelwch yn dda.
Sicrhewch eich bod yn casglu eich plentyn yn brydlon ar ddiwedd sesiwn am fod gan pob
aelod o staff gyfrifoldebau eraill o fewn yr ysgol. Diolch am eich cydweithrediad.
Mae’r plant yn rhydd, ar y cyfan, i ddewis eu gweithgareddauyn y Feithrinfa. Mae’r
gweithgareddau sydd wedi cael eu osod yn y dosbarth ac yn yr iard yn cyfateb i’r Cyfnod
Sylfaen ac rydym yn annog y plant i geisio pob un o’r gweithgareddau yma.
Ceir dri sesiwn carped yn ystod y bore/prynhawn, un i gofrestru ac e.e. thrafod dyddiau’r
wythnos a’r tywydd, un ar gyfer darllen stori, canu, chwarae gemau ac amryw o weithgareddau
eraill ac un i dargedu diddordeb plant yn y byd o’u hamgylch.

SUT I HELPU….







Dod i’r ysgol AR AMSER!
Dysgu eich plentyn sut i roi cot ymlaen a’i dynnu
Dysgu eich plentyn sut i fynd i’r tŷ bach, gan olchi a sychu dwylo
Ffonio os yw eich plentyn yn sâl, a danfon llythyr pan fydd yn dychwelyd
Cofio dweud wrthym os yw eich plentyn yn mynd adre gydag oedolyn arall
Sicrhau bod enw eich plentyn ar ddillad ac eiddo personol

GWYBODAETH DDEFNYDDIOL


Siopau llyfrau Cymraeg

- Siop y Felin, Penlline Road, Yr Eglwys Newydd
-Y Caban, King’s Road, Pontcanna
- Borders, Yr Aes
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GEIRFA

Cyfarchion
Bore da
Prynhawn da
Noswaith dda
Nos da
Hwyl Fawr
Diolch
Rhifau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Un
Dau
Tri
Pedwar
Pump
Chwech
Saith
Wyth
Naw
Deg

Lliwiau
Coch
Melyn
Gwyrdd
Glas
Du
Gwyn
Porffor
Pinc
Brown
Oren
Llwyd

Dyddiau’r wythnos
Dydd Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
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DIFFINIAD Y CYFNOD SYLFAEN
Mae’r Cyfnod Sylfaen yng Nghymru yn cynnwys plant 3-4 mlwydd oed sy’n mynychu
Meithrinfeydd, plant 4-5 mlwydd oed sy’n mynychu dosbarthiadau Derbyn a phlant 5 – 7 oed ym
Mlwyddyn 1 a 2.
GWELER TUDALEN 27 - 29 AM WYBODAETH AM GWRICWLWM Y CYFNOD SYLFAEN
YMDDYGIAD A DISGYBLAETH
Nifer fach o reolau sydd yn y Cyfnod Sylfaen a’u pwrpas yw sicrhau iechyd a diogelwch ein
cymuned. Rydym yn pwysleisio’n gyson pwysigrwydd gonestrwydd, ymddiriedaeth, tegwch,
hunan-ddisgyblaeth, parch ac hunan-werth. Rydym yn canmol ymddygiad da ac yn rhoi
cymorth i’r plant ddeall mai dyma’r ymddygiad y disgwylid ohonynt.
Trafodir a chytunir ar rai rheolau syml yn ystod sesiwn ‘Cylch o Ffrindiau’ a rhain fydd ein
rheolau aur am y flwyddyn. Arddangosir y rheolau’n glir yn y feithrinfa a’r dosbarth derbyn gan
gynnwys lluniau o’r plant sy’n dangos esiamplau o ymddygiad da. Atgoffir y plant yn gyson am
y rheolau gan dynnu eu sylw i arddangosfa’r rheolau a’r lluniau.
Rydym yn gwobrwyo plant drwy ddefnyddio sticeri, ser, stampiau a thystysgrifau. Rydym yn
dathlu derbyn y gwobrwyau yma yn ystod gwasanaethau a sesiynau cylch.
Rydym yn cosbi ymddygiad annerbyniol:
-drwy osod plentyn ar ei ben/phen ei hun am amser byr gan sicrhau eu bod yn ddiogel ac o
fewn golwg oedolyn drwy gydol yr amser.
-pan na fydd plentyn yn cael chwarae a hoff degan / weithgaredd
Byddwn yn cydweithio’n agos a rhieni os oes gennym bryderon am ymddygiad eu plentyn.
Mewn achosion eithafol fe ellir eithrio plentyn dros dro neu’n barhaol.
Nid ydym yn fodlon dioddef unrhyw fath o fwlio. Os byddwn yn darganfod bod gweithred o fwlio
wedi digwydd, byddwn yn gweithredu’n syth er mwyn atal unrhyw barhad o fwlio. Er ei bod yn
anodd iawn i ddileu bwlio’n llwyr, rydym yn gwneud y cyfan sydd o fewn ein gallu i
sicrhau lles emosyinol pob plentyn.
Mae holl aelodau staff y Cyfnod Sylfaen yn ymwybodol o’r rheolau ynglyn â defnydd o rym
corfforol, fel y maent yn ymddangos yn y cylchlythyr DfEE 10/98 yn ymwneud ag adran 550A o
Ddeddf Addysg 1996 ‘The Use of Force to Control and Restrain Pupils’. Nid yw ein staff yn
taro, gwthio nac yn slapio plant. Mae’r staff yn ymyrryd yn gorfforol yn unig er mwyn atal
plentyn, neu er mwyn arbed plentyn rhag niwed, neu er mwyn rhwystro plentyn rhag niweidio ei
hun neu eraill. Mae ein dulliau o weithredu yn unol â chanllawiau’r llywodraeth.

AMGYLCHEDD AC ADNODDAU
Mae’r amgylchedd yn Ysgol Mynydd Bychan yn cefnogi addysg gyda gofod digonol,
cyfleusterau addas ac offer ac adnoddau o ansawdd uchel. Fe’u trefnir gyda dychymyg a gofal a
chydag ymwybyddiaeth o ystyriaethau iechyd a diogelwch.

Rydym yn cydweithio i ddarparu amgylchedd:
- sy’n gyffyrddus, diddorol, croesawgar a diogel
- ag ardaloedd penodol sy’n cynnig cyd-destunau dysgu niferus ac eang
- sy’n cynnig profiadau uniongyrchol, cyfloedd chwarae o safon uchel,
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gweithgareddau ymarferol, ymweliadau a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau
ieithyddol.
- sy’n cynnig trefniant dosbarth hyblyg er mwyn galluogi’r plant i weithio
am gyfnodau hir o amser os mynnant ac i ail-ymweld â’i gwaith, i gynnal
lefelau ymglymiad addas ac i gynnal canolbwyntio.
- sy’n gosod adnoddau o fewn cyrraedd pob plentyn er mwyn datblygu
annibyniaeth, gwneud penderfyniadau a chymryd cyfrifoldeb
- sy’n sicrhau bod plant yn datblygu’n gorfforol, yn meddwl yn annibynol,
- yn datblygu hunan-ofal a chyfrifoldeb, yn cyfathrebu a chreu
perthnasau positif.
STAFFIO
Meithrinfa:Un athro/athrawes ac 3 Cynorthwy-ydd Dysgu Dosbarth.
Mwyafrif o 32 o blant yn mynychu sesiwn y bore a 32 o
blant yn mynychu sesiwn y prynhawn.
Cynhelir cyfarfod staff y Feithrinfa yn wythnosol er mwyn cynllunio ar y cyd. Bydd pob aelod o
staff yn cael cyfle i werthuso, nodi unrhyw asesiadau/nodiadau maes perthnasol a chyfrannu at
gynllun yr wythnos ganlynol. Gellir yn ogystal drafod unrhyw faterion sy’n codi yn ddyddiol
megis disgyblaeth, asesu, trefniant dosbarth, iechyd a diogelwch ayyb
Mae pob aelod o staff yn y Cyfnod Sylfaen:
- yn ymateb yn bositif tuag at blant ifainc a’u teuluoedd
- yn ymateb i anghenion, diddordebau a syniadau plant gydag empathi a
sensitifrwydd
- yn dangos chwilfrydedd a brwdfrydedd tuag at ddysgu ac addysgu
- yn deall bod arsylwi a gwerthuso ymateb y plant i’w gwaith yn rhan
anghenrheidiol o ddarparu cwricwlwm effeithiol
- yn cynnal disgwyliadau uchel o ran dysgu ac ymddygiad plant
- a gwybodaeth am ddatblygiad ac anghenion plant bach
- yn annog annibynniaeth y plant
- yn gwerthfawrogi gweithgareddau a ddechreuwyd neu symbylwyd gan
blant ac oedolion
- ag allnodau dysgu clir sy’n sicrhau cyrhaeddiad a safonau uchel
- yn deall y camau sy’n sicrhau gofal ac amddiffyn plant
- yn trafod a gwerthuso eu gwaith er mwyn sicrhau cynnal a chodi safonau

POLISI DERBYN PLANT
Derbynir plant i’r feithrinfa a’r dosbarth derbyn yn unol a pholisi’r Cyngor Sir.
TREFNIADAETH DERBYN PLANT I’R YSGOL
Meithrinfa
Cynhelir prynhawn agored yn ystod tymor yr haf fel bo’ modd i’r plant fydd yn mynychu’r
feithrinfa yn y mis Medi canlynol ymweld â’r dosbarth, cyfarfod yr athrawes a’r Cynorthwywyr
Dysgu Dosbarth (CDD). Ar gyfer y plant sy’n dechrau ym mis Ionawr cynhelir p’nawn agored ym
mis Rhagfyr; cynhelir p’nawn agored ym mis Mawrth ar gyfer y plant sy’n dechrau ar ôl y Pasg.
Yn ystod yr ymweliad bydd yr athrawes/ChDD yn cynnal cyfweliad byr, anffurfiol gyda’r rhieni er
mwyn trafod y plant. Derbynir y rhieni, ffurflen derbyn i’r Feithrinfa a gwybodaeth am wisg
ysgol.
Yn y mis Medi bydd y plant yn dechrau’r Feithrinfa fesul grŵp o bedwar neu bump o blant bob
yn eilddydd tan bod pob plentyn wedi ei derbyn.
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Os oes llefydd gwag ar ôl ym mis Hydref (ar ôl hanner tymor) derbynir plant ar ôl eu penblwydd
yn dair yn ystod y flwyddyn addysgol. Trefnir amser cyfleus i’r rhieni a’r plant ymweld â’r
Feithrinfa er mwyn ymgartrefu ac chyfle i lewni holidaur ac i’r rhieni dderbyn gwybodaeth.
Dosbarth Derbyn
Cynhelir bore agored yn neuadd yr ysgol yn ystod tymor yr haf ar gyfer rhieni plant fydd yn
mynychu’r dosbarth derbyn ym mis Medi. Mae’n fore anffurfiol sy’n cynnig cyfle i’r rhieni
gyfarfod a’r athro/athrawes dosbarth Derbyn, ymweld â’r dosbarth Derbyn fesul grwp, derbyn
gwybodaeth ar lafar gan y Pennaeth ac yn ysgrifenedig yn llawlyfr yr ysgol. Yn ogystal mae
disgyblion Bl 6 ar gael i dywys y rhieni o amgylch yr ysgol.
Bydd plant sy’n mynychu’r Feithrinfa yn gyfarwydd â’r dosbarth derbyn ac fe drefnir i’r plant
nad ydynt wedi mynychu’r Feithrinfa ymweld â’r dosbarth Derbyn gyda’i rhieni cyn diwedd
tymor yr haf.
Yn y mis Medi bydd y plant yn dechrau’r dosbarth Derbyn fesul grŵp o bump neu chwech o
blant bob yn eilddydd tan bod pob plentyn wedi ei derbyn.
Trawsfudiad
Ceisir sicrhau trawsfudiad esmwyth rhwng y Feithrinfa a’r dosbarth Derbyn a’r dosbarth Derbyn
a Blwyddyn Un drwy:
- rhoi cyfle i’r plant ymweld â’r ystafell ddosbarth newydd
- cyfarfod â’r athro/athrawes bydd yn eu haddysgu
- rhoi gwybodaeth i rhieni e.e trwy gyfarfodydd, llawlyfrau, nosweithiau
rhieni, gohebiaeth.
- trosgwlyddo gwybodaeth am y plant o un dosbarth i’r llall ee proffiliau,
canlyniadau profion/asesu, gwybodaeth am anghenion addysgol
arbennig.
- sicrhau dilyniant, parhad a datblygiad yn y gweithgareddau a gynllunir
o’r Feithrinfa i’r dosbarth Derbyn ac o’r dosbarth Derbyn i Flwyddyn Un.

TREFN Y DYDD YN Y FEITHRINFA
Mae angen sicrwydd strwythur ar blant bach ac yn sylfaen i’r hyblygwrydd ac annibynniaeth a
hyrwyddir yn Ysgol Mynydd Bychan mae yna drefn parhaol nad ydyw’n newid o ddydd i ddydd.
Trefn sesiwn yn y Feithrinfa:
9.15 – 9.30
9.30 – 9.40
9.40 – 10.05
10.05 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 11.45

Croesawu - Plant a rhieni’n cyrraedd ac yn ymgartrefu.
Cyfle i’r rheini a’r athrawon gael sgwrs
Cofrestru a chyflwyno gweithgareddau
Gweithgareddau yn yr ardaloedd tu fewn a thu allan
Sesiwn POPAT (sesiwn i ddatblygu iaith ffoneg y plant)
Amser llaeth a byrbryd, Canu hwiangerddu
Gweithgareddau yn yr ardaloedd tu fewn a thu allan
Sesiwn carped ac adref

Dilyna sesiwn y prynhawn yr un drefn â’r uchod o 12.55 – 3.25 yp
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Atebion i rai o’ch cwestiynau

1. Pa fanteision sydd i fy mhlentyn fod yn ddwyieithog?







Mae ymchwil yn dangos fod plant sy’n siarad mwy nag un iaith yn gallu meddwl yn fwy
creadigol a hyblyg
Mae manteision economaidd o fod yn ddwyieithog, yn enwedig pan yn chwilio am swydd
yng Nghymru
Mae siarad iaith arall yn agor drysau i amrywiaeth o gyfleoedd a gweithgareddau
gwahanol
Mae’n cynnig y cyfle i amrywiaeth brofiadau diwylliannol gwahanol
Gall helpu pobl i deimlo’n rhan o Gymru a chynyddu’r teimlad o berthyn
Dwy iaith – dwywaith y dewis a dwywaith y cyfleoedd.

2. Ydy Cymraeg yn iaith anodd i’w ddysgu?
Nac ydy! Gyda chefnogaeth gall unrhyw blentyn ddysgu Cymraeg.
3. A yw plant yn cymysgu rhwng y ddwy iaith?
 Yn y dechrau bydd rhai plant yn defynyddio cymysgedd o’r ddwy iaith ond cyn hir
byddant yn gallu dweud y gwahaniaeth rhwng y ddwy iaith. Byddant yn ateb yn yr iaith
mae’r person sy’n siarad gyda nhw yn ddefnyddio
 Mae ymchwil yn dangos fod y gallu i siarad fwy nad un iaith yn gwella gallu plant i
ddysgu a defnyddio ieithoedd yn gyffredinol
 Mae canlyniadau diweddar hefyd yn awgrymu bod plant sy’n derbyn addysg dwyieithog
yn gallu gwneud yn well mewn pynciau ar draws y cwricwlwm, gan gynnwys Saesneg.
4. Os ydy un rhiant yn siarad Cymraeg, sut allant helpu?
Mae hyn yn sefyllfa gyffredin yng Nghymru. Mae’n bwysig fod y rhiant sy’n medru siarad
Cymraeg yn siarad Cymraeg gyda’r plentyn trwy’r amser. Mae hefyd yn bwysig eich bod yn
dangos agwedd gadarnhaol at yr iaith. Dangoswch eich bod yn mwynhau siarad Cymraeg a
bydd eich plentyn yn mwynhau hefyd!
5. Sut bydd y rhiant na all siarad Cymraeg yn teimlo a sut allant helpu?
 Nid oes rhaid iddynt deimlo allan ohoni. Mae rhan fwyaf o blant wrth eu bodd yn esbonio
beth sy’n cael ei ddweud yn Gymraeg!
 Mae’n bwysig eu bod nhw’n cefnogi’r plentyn ac yn cymryd diddordeb.
 Gall fod o help i’ch plentyn drafod yn Saesneg yr hyn maent wedi dysgu yn Gymraeg.
6. Rwy’n hoffi darllen gyda fy mhlentyn, oes rhaid darllen yn Gymraeg?
Nac oes, darllen gyda nhw sy’n bwysig. Unwaith bydd eich plentyn wedi dysgu darllen, byddant
yn defnyddio’r un sgiliau i ddarllen yn Gymraeg ac yn Saesneg.
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Atodiad a

Ysgol Mynydd Bychan
Mae’n ddyletswydd ar bob ysgol i anfon data presenoldeb i’r Cyngor Addysg yn
wythnosol ynghyd â chadw golwg ar batrymau absenoldebau’r disgyblion.
Targed yr Ysgol yw 96%.
Mae’r ysgol a’r Swyddog Presenoldeb yn monitor presenoldeb pob plenty yn gyson.
Amgaewn dabl sy’n dangos presenoldeb eich plentyn ynghyd â’r Cyfarwyddiadau
Cenedlaethol sydd yn ymwneud â lefelau presenoldeb sy’n berthnasol i gynnydd
plentyn, gwyliau yn ystod tymor ysgol ac absenoldeb wedi ei ganiatáu.
Gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol ac y byddwch yn ein helpu i sicrhau
presenoldeb da yr ysgol.
Mae’r tabl isod yn cymharu presenoldeb eich plentyn gyda chanllawiau cenedlaethol.

Presenoldeb
eich plentyn
95 -100%
90 – 95%
85 – 90%
80 – 85%
Yn llai na 80%

Canllawiau Cenedlaethol
Siawns orau o gyflawni i’r potensial llawn. Mae eich
plentyn yn cymryd mantais llawn o bob cyfle i ddysgu.
Boddhaol. Mae’n bosib bydd angen i’ch plentyn gymryd
amser i ddal i fyny gyda gwaith.
Achos i bryderi. Mae’n bosib bydd eich plentyn yn
tangyflawni.
Achos i bryderi. Mae’n bosib bydd angen i’ch plentyn
dderbyn cymorth ychwanegol gennych chi gyda’r gwaith.
Posibilrwydd fod eich plentyn yn colli ar addysg eang a
chytbwys.

Gwyliau yn ystod y tymor – Nid oes gan rieni hawl i fynd a’u plant ar wyliau yn ystod y
tymor.
Absenoldeb o’r ysgol – A wnewch chi roi gwybod i’r ysgol drwy ffonio/ar lafar/anfon
nodyn ar y diwrnod cyntaf os yw’ch plentyn yn mynd i fod yn absennol o’r ysgol.
Rydym yn pryderu am absenoldeb unrhyw blentyn. Os nad ydych yn rhoi gwybod i’r
ysgol am unrhyw absenoldeb bydd eich plentyn yn cael marc absenoldeb heb
awdurdod.
Diolch am eich cydweithrediad yn y mater hwn.
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Atodiad b

Ysgol Mynydd Bychan
Rheolau ar gyfer Defnydd Cyfrifol o’r Rhyngrwyd
Mae’r ysgol wedi gosod cyfrifiaduron a mynediad i’r Rhyngrwyd er mwyn cynorthwyo ein dysgu. Bydd
y rheolau hyn yn helpu pawb i fod yn ddiogel ac yn ein helpu ni i fod yn deg gydag eraill.











Byddaf yn gofyn caniatâd gan athro/athrawes cyn defnyddio’r Rhyngrwyd.
Byddaf yn defnyddio fy mewngofnod a’m cyfrinair i, a byddaf yn cadw hwn yn gyfrinachol.
Fydda i ddim yn mynd mewn i ffeiliau pobl arall.
Byddaf yn defnyddio’r cyfrifiaduron ar gyfer gwaith ysgol a gwaith cartref yn unig.
Fydda i ddim yn dod a disgiau fflopi/ CD ROM i’r ysgol heb ganiatâd.
Byddaf yn e-bostio pobl rwy’n eu hadnabod yn unig, a dim ond os bydd fy athro/athrawes/rhiant
wedi cytuno.
Byddaf yn anfon negeseuon cwrtais a synhwyrol.
Fydda i ddim yn rhoi fy nghyfeiriad cartref na’m rhif ffôn, nac yn trefnu i gwrdd a rhywun ar
unrhyw adeg, oni bai bod fy rhiant/gofalwr/athro/athrawes wedi rhoi eu caniatâd.
Er mwyn amddiffyn fy hun a disgyblion eraill, byddaf yn dweud wrth athro/athrawes os welaf i
unrhyw beth nad ydw i’n ei hoffi, neu os byddaf yn derbyn neges nad ydw i’n ei hoffi.
Rwy’n deall y bydd yr ysgol yn edrych ar fy ffeiliau cyfrifiadur, ac yn cadw golwg ar y gwefannau
y byddaf yn ymweld â nhw.
Rules for Responsible Internet Use

The school has installed computers and Internet Access to help our learning. These rules will keep
everyone safe and help us be fair to others.











I will ask permission from a teacher before using the Internet.
I will use only my own login and password, which I will keep secret.
I will not access other people’s files.
I will use the computers only for school work and homework.
I will not bring floppy disks/CD ROMs into school unless I have permission.
I will only e-mail people I know, and my teacher/parent/carer has approved.
The messages I send will be polite and sensible.
I will not give my home address or phone number, or arrange to meet someone in any
circumstance whatsoever, unless my parent/carer/teacher has give permission.
To protect other pupils and myself, I will tell a teacher if I see anything I am unhappy with or
I receive messages I do not like.
I understand that the school will check my computer files and sill monitor the internet sites
that I visit.
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Atodiad c
Polisïau’r Ysgol / School Policies
Mae gan yr ysgol bolisïau ar y pynciau canlynol. Cânt eu hadolygu yn gyson mewn ymgynghoriad gyda’r
staff a’r llywodraethwyr pan fydd angen. Maen nhw ar gael yn yr ysgol i’w gweld trwy drefniant gyda’r
Pennaeth.
1.
Cyfnod Sylfaen
2.
Iaith – Cymraeg
3.
Iaith – Saesneg
4.
Mathemateg
5.
Gwyddoniaeth
6.
Asesu, Cofnodi ac Adrodd yn ôl
7.
Daearyddiaeth
8.
Hanes
9.
Celf a Dylunio
10.
Cerdd
11.
Addysg Grefyddol
12.
Cerddoriaeth
13.
Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu
14.
Ymarfer corff
15.
Dylunio a Thechnoleg
16.
Anghenion ychwanegol
17.
Abl a Thalentog
18.
Cydraddoldeb
19.
Ymddygiad a disgyblaeth
20.
Addysg rhyw
21.
Addysg Cyffuriau
22.
Trefniant dosbarth
23.
Iechyd, diogelwch a lles
24.
Cyflogau
25.
Datganiad Dyletswydd Cydraddoldeb Anabledd
26.
Cynllun Hygyrchedd
27.
Polisi cwricwlwm
28.
Dysgu ac addysgu
29.
Aml ddiwylliannol
30.
Cysylltiadau â Diwydiant a Busnes
31.
Rheoli Perfformiad
32.
Gwrthfwlio
33.
Cynllunio Paratoi Asesu
32.
Defnydd o’r We
33.
Ymddeoliad ac Ymddiswyddiad
34.
ABCh a Dinasyddiaeth
35.
Cynhwysiad
36.
Addoliad Cyhoeddus
37.
Datblygiad Proffesiynol Parhaus
38.
Gwisg Ysgol
39.
Llyfrgell
40.
Gwaith Cartref
41.
Cynorthwywyr dysgu dosbarth
42
Sgiliau Allweddol
43.
Ymweliadau a Gweithgareddau
44.
Monitro a gwerthuso
45.
Cyfathrebu
46.
Gosod Targedau
47.
Codi Tâl
48.
Llawlyfr Ysgol
49.
Cynllun cyhoeddi ar wybodaeth sydd ar gael
o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
50.
Amseroedd Ysgol
51.
Mynediad
52.
Gweithdrefnau Cwynion
43

Adodiad Ch
Adroddiad Cymharol/Dilysiad yr ysgol 2013 (Diwedd y Cyfnod Sylfaen – Disgyblion)
(Tabl 1 -CANRANNAU)
Caerdydd
YSGOL MYNYDD BYCHAN
N

D

W

1

2

3

4

5

6

A

Datblygiad personol a
chymdeithasol, lles ac
amrywiaeth
ddiwylliannol

Ysgol

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

7.4

74.1

14.8

0.0

Cymru

0.1

0.1

0.2

0.3

0.5

1.3

6.7

52.3

38.4

0.2

Sgiliau iaith,
llythrennedd a
chyfathrebu (yn y
Gymraeg)

Ysgol

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.1

77.8

11.1

0.0

Cymru

0.1

*

*

0.1

0.3

2.1

11.4

61.1

24.8

*

Sgiliau iaith,
llythrennedd a
chyfathrebu (yn
Saesneg)

Ysgol

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Cymru

0.1

0.1

0.3

0.3

0.5

2.6

12.7

57.9

25.2

0.3

Datblygiad
mathemategol

Ysgol

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.1

70.4

18.5

0.0

Cymru

0.1

0.1

0.3

0.2

0.5

1.7

10.5

62.5

23.9

0.3

Nodiadau
N: Nid oes gan yr ysgol, oherwydd amgylchiadau, ddigon o wybodaeth na thystiolaeth i lunio asesiad athro.
D: Datgymhwyswyd o'r asesiad gan ddatganiad o anghenion addysgol arbennig; neu os nad yw’n briodol i gynnig
cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen fel mae’n ymwneud â’r plentyn ar y pryd.
W: Gweithio tuag at Ddeilliant 1 y Cyfnod Sylfaen.
A: Tystiolaeth yn dangos bod plentyn yn sicr wedi cyrraedd holl elfennau Deilliant 6 mewn Maes Dysgu penodol.

- : Nid yw'n union sero, ond yn llai na 0.05
* : Mae'r ffigwr yn llai na phump neu ni ellir ei gynnwys am resymau cyfrinachedd
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Adroddiad Cymharol/Dilysiad yr ysgol 2013 (Diwedd Cyfnod Allweddol 2 – Disgyblion)
Caerdydd
Tabl 1 - Canrannau
YSGOL MYNYDD BYCHAN
N
D NCO1 NCO2 NCO3
1
2
3
4
Saesneg

5

6+

4+

Ysgol
Cymru
Ysgol
Cymru
Ysgol
Cymru
Ysgol
Cymru

0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.2

0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1

0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.2

0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1

0.0
0.2
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1

0.0
0.6
0.0
0.6
0.0
0.6
0.0
0.7

0.0
2.5
0.0
2.1
0.0
2.5
0.0
3.3

6.9
11.0
6.9
10.9
10.3
11.3
6.9
16.0

58.6
52.2
62.1
51.3
55.2
48.2
62.1
53.3

34.5
32.4
31.0
33.8
34.5
35.9
31.0
25.4

0.0
0.5
0.0
0.6
0.0
0.7
0.0
0.6

93.1
85.2
93.1
85.7
89.7
84.8
93.1
79.3

Ysgol
Cymru
Ysgol
Cymru
Ysgol
Cymru
Ysgol
Cymru

0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1

0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1

0.0
*
0.0
*
0.0
*
0.0
*

0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1

0.0
0.1
0.0
*
0.0
*
0.0
*

0.0
0.8
0.0
0.7
0.0
0.9
0.0
1.1

0.0
2.5
0.0
2.0
0.0
2.5
0.0
3.1

6.9
12.3
10.3
10.8
10.3
12.9
10.3
18.3

58.6
57.3
58.6
56.3
51.7
53.2
58.6
57.6

34.5
26.2
31.0
29.3
37.9
29.6
31.0
19.2

0.0
0.4
0.0
0.4
0.0
0.5
0.0
0.3

93.1
84.0
89.7
86.0
89.7
83.2
89.7
77.2

Mathemateg

Ysgol
Cymru

0.0
0.2

0.0
0.1

0.0
0.1

0.0
0.1

0.0
0.1

0.0
0.5

0.0
2.0

10.3
10.0

51.7
53.9

37.9
32.5

0.0
0.4

89.7
86.8

Gwyddoniaeth

Ysgol
Cymru

0.0
0.2

0.0
0.1

0.0
0.1

0.0
0.1

0.0
0.1

0.0
0.4

0.0
1.6

6.9
8.8

58.6
55.5

34.5
33.0

0.0
-

93.1
88.5

Llafaredd
Darllen
Ysgrifennu

Cymraeg Iaith
Gyntaf
Llafaredd
Darllen
Ysgrifennu

Dangosydd Pwnc Craidd **
Ysgol
82.8
Cymru
82.6
Nodiadau
N: Ni ddyfarnwyd lefel am resymau heblaw datgymhwyso
D: Datgymhwyswyd o dan Adran 364 neu 365 o Ddeddf Addysg 1996, a weithredit bellach drwy adrannau 113116 o Ddeddf Addysg 2002.
NCO1 : Deilliant 1 Cwricwlwm Cenedlaethol
NCO2 : Deilliant 2 Cwricwlwm Cenedlaethol
NCO3 : Deilliant 3 Cwricwlwm Cenedlaethol
Noder bod NCO1, NCO2 a NCO3 wedi disodli lefel W mewn blynyddoedd blaenorol

- : Nid yw'n union sero, ond yn llai na 0.05
* : Mae'r ffigwr yn llai na phump neu ni ellir ei gynnwys am resymau cyfrinachedd
** : Wedi cyrraedd y lefel ddisgwyliedig yn Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg a Gwyddoniaeth
gyda'i gilydd

Mae'r data cymharol cenedlaethol yn cyfeirio at 2012
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