
 

 

Cwricwlwm Ysgol Uwchradd y Ddinas 

Cyd-destun yr ysgol 

 

• Ysgol gyfun drefol, fawr 11-18 oed. 

• Mae'r ysgol yn gwasanaethu tref fawr sy'n darparu mynediad i ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth. 

• Bu buddsoddiad sylweddol yn yr ardal leol dros y pum mlynedd diwethaf mewn diwydiannau STEM sy’n tyfu a rhagwelir mai nhw fydd prif gyflogwyr 
yr ardal ymhen 10 mlynedd. 

• Bu cyd-gynllunio trawsgwricwlaidd cadarn dros y blynyddoedd diwethaf. Mae cynnal projectau trawsgwricwlaidd yn gryfder. 

• Mae traddodiad hir o gydweithio gyda'r ysgolion cynradd y clwstwr. Mae diwrnodau HMS wedi eu cynnal ar y cyd ac mae athrawon yn y cynradd a’r 
uwchradd wedi arsylwi addysgu yn sectorau ei gilydd. 

• Mae gwaith sylweddol wedi’i wneud yn yr ysgol a’r clwstwr i uwch-sgilio staff, cynllunio darpariaeth a monitro ansawdd ac effaith sgiliau 
Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol. Defnyddiwyd strategaethau ac ymyriadau ar y cyd yn y cynradd a'r uwchradd i sicrhau cysondeb a 
bod athrawon yn adeiladu ar ddysgu blaenorol er mwyn cynllunio ar gyfer cynnydd pellach. 

• Mae cyfnodau clo wedi cael effaith negyddol ar hyder dysgwyr sy’n dod o gartrefi Cymraeg yn eu sgiliau llafaredd Saesneg ac mae’r un peth yn wir 

am lafaredd Cymraeg i’r disgyblion hynny sy’n dod o gartrefi di-Gymraeg. 
 

 

Gweledigaeth 

Mae gweledigaeth yr ysgol yn seiliedig ar ein gwerthoedd ac mae’r weledigaeth wedi’i chyd-greu gan staff, dysgwyr a fforwm rhieni’r ysgol. Ymgynghorwyd 
â chyflogwyr lleol yn ystod y broses hefyd. 

Bydd ein dysgwyr yn angerddol dros ddysgu ac yn gallu cyfrannu at eu cymunedau lleol a thu hwnt fel gweithwyr hyderus a dinasyddion gwybodus a 
chyfrifol. 

Mae llwyddiant addysgol yn bwysig iawn i ni. Rydym eisiau annog a chefnogi pob dysgwr i gyrraedd eu potensial, darganfod talentau newydd a mwynhau 
dysgu. Rydym eisiau galluogi pob dysgwr i wireddu’r 4 Diben a datblygu’r person cyfan gan roi sylw i’w datblygiad corfforol, emosiynol a chymdeithasol. 
Mae hyrwyddo sgiliau STEM yn bwysig iawn i ni a’r gymuned. Rydym yn benderfynol o wneud gwahaniaeth cadarnhaol i ddyfodol ein dysgwyr ac i’r 
gymuned ehangach. 
 

 

 



 

 

Ein dysgwyr ifanc un ar bymtheg oed 

 

Dysgwr uchelgeisiol. Cyfrannwr mentrus. 
Mynegi  syniadau ac 

emosiynau mewn 
gwahanol ffyrdd. 

Dinesydd egwyddorol. 
Gwerthoedd 

personol. 
Unigolyn iach. 

Dysgwr galluog. 
Defnyddio egni a sgiliau er 

budd eraill. 

Deall ac arfer 
cyfrifoldebau a  hawliau 

dynol. 

Ffurfio barn a thrafod 
ar sail gwybodaeth a'i 

werthoedd. 

Deall ac ystyried 
effaith ei 

weithredoedd. 

Gwybod am  ddiwylliant a 
chymuned. 

Barod i ddysgu gydol 
ei fywyd. 

Meddwl yn greadigol. 
Cyfathrebu yn rhugl yn y 

Gymraeg a’r Saesneg. 
Gwybodus. 

Sgiliau ac 
annibyniaeth i ddelio 

gyda bywyd bob 
dydd. 

Hyderus. 

Gosod safonau uchel 
i`w hun. 

Hyderus i fentro. 
Arwain a chydweithio 

mewn timau. 

Gweld rôl i sicrhau 
cynaladwyedd y 

blaned. 

Iechyd a diogelwch 
corfforol a 
meddyliol. 

Trafod  dysgu yn hyderus. 

Mwynhau her a datrys 
problemau. 

Barod i chwarae rhan lawn 
mewn bywyd a gwaith. 

Defnyddio mathemateg a 
rhif a thechnolegau 
digidol yn effeithiol. 

Barod i fod yn 
ddinesydd yng 

Nghymru a’r byd. 

Wynebu a goresgyn 
heriau. 

Byw bywyd cyflawn fel 
aelod gwerthfawr o 

gymdeithas sy’n datblygu. 

Datblygu gwybodaeth 
a sgiliau a’u 

cymhwyso mewn cyd-
destunau. 

Medru cysylltu a chymhwyso 
wybodaeth a sgiliau i greu, i 

addasu ac i datrys problemau. 

Adnabod cyfleoedd a 
manteisio arnynt. 

Gwybod am 
gymdeithas a’r byd 

presennol a 
gorffennol.  

Cydberthnasau yn 
seiliedig ar barch ac 

ymddiriedaeth. 

Parchu anghenion a 
hawliau pobl fel aelod o 
gymdeithas amrywiol. 



 

 

Cwricwlwm Blwyddyn 7 Ysgol Uwchradd y Ddinas 

• Model hybrid ydy cwricwlwm Ysgol y Ddinas gyda chyfuniad o fodelau disgyblaethol, amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol. Mae athrawon yn 
cynllunio ac yn addysgu pynciau a meysydd yn y modd mwyaf priodol i alluogi dysgwyr i wneud cynnydd a mwynhau eu dysgu. Rydym bob amser yn 
anelu at wneud cysylltiadau priodol ar draws y cwricwlwm rhwng yr hyn a addysgir mewn pynciau / meysydd a’r 27 Datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig. 

• Ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9 bydd y pynciau canlynol yn cael eu haddysgu fel pynciau disgyblaethol a byddant hefyd yn cyfrannu at ymholiadau 
amlddisgyblaethol/rhyngddisgyblaethol mewn meysydd eraill: Cymraeg; Saesneg; Mathemateg; Ffrangeg.  Mae’r angen i gydweithio rhwng ieithoedd 
yn parhau.  

• Cyflwynir Gwyddoniaeth fel pynciau Bioleg, Cemeg a Ffiseg mewn gwersi boreol yn unig.  

• Mae pob grŵp dysgu, ar wahân i Wyddoniaeth, yn grwpiau gallu cymysg.  Bydd athrawon ymhob Maes yn cynllunio i osod lefel briodol o her ar gyfer 
yr holl ystod gallu.  Cefnogir dysgwyr ag ADY i gael mynediad llawn at y cwricwlwm. 

• Bydd rhai pynciau yn cael eu cyflwyno mewn mwy nag un maes i gwrdd â dibenion y dysgu ac anghenion ein dysgwyr. Cynllunnir unedau gwaith ar ffurf 
cwestiwn mawr er mwyn hyrwyddo cynnydd dysgwyr mewn sgiliau ymholi, datrys problemau, meddwl yn feirniadol a dod i gasgliad. 

• Ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9 bydd y meysydd canlynol yn cael eu haddysgu fel modelau amlddisgyblaethol a rhyngddisgyblaethol at ddibenion 
dysgu. Bydd rhai unedau yn ystod y tair blynedd yn cael eu hastudio yn drawsgwricwlaidd mewn mwy nag un pwnc / maes: 

o Lleol, Cymru a thu hwnt: Hanes, Daearyddiaeth, Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, Astudiaethau Busnes, (Cymraeg a Saesneg yn cyfrannu'n 
helaeth i'r maes hwn). 

o Iechyd a Lles: Addysg Gorfforol, Addysg Iechyd, Bwyd a Maeth. 

o Celfyddydau Mynegiannol: Drama, Cerddoriaeth, Celf, Dawns (mewn gwersi Addysg Gorfforol), Cyfryngau Digidol. Mae pob pwnc yn 
cyfrannu at y celfyddydau mynegiannol wrth ddefnyddio dulliau dysgu creadigol i addysgu a dysgu. 

o Technoleg a Chyfrifiadureg: Bwyd a Maeth, Tecstilau, Celf, Dylunio Graffig, Deunyddiau Gwrthiannol, Cyfrifiadureg. 

• Diwrnod traws gwricwlaidd bob pythefnos: Ceir diwrnod penodedig pob pythefnos ar gyfer addysgu trwy brofiadau rhyngddisgyblaethol 
trawsgwricwlaidd. Bydd pob pwnc yn cyfrannu at y model o fewn blwyddyn academaidd a rhoddir y prif sylw ar ddatblygu sgiliau cyfannol a 
thrawsgwricwlaidd. 

• Project STEM pythefnos o hyd yn ystod tymor yr haf: Mae’r project ysgol gyfan yn gwneud cyfraniad pwysig i raglen STEM yr ysgol a defnyddir 
adnoddau allanol sylweddol i’w gynnal. 

• Cyfweliad cynnydd pob ½ tymor hefo mentor: Cynhelir cyfweliad cynnydd pob ½ tymor gan gyfrannu at effeithiolrwydd personol a sgiliau cynllunio.  

• Dysgu cyfunol: Gwneir defnydd o ddysgu ar-lein er mwyn cyfoethogi’r hyn a ddysgir o fewn y cwricwlwm gan wneud defnydd effeithiol o gyflwyniadau 
a gweithdai rhithiol. 

• Dysgu proffesiynol:  

o Darperir amser i staff i gynllunio a darparu modelau aml a rhyngddisgyblaethol. Wrth i staff fagu hyder a gyda chymorth pellach, gall y 
cwricwlwm esblygu dros yr ychydig flynyddoedd nesaf i ddull mwy integredig. 



 

 

o Cefnogir a meithrin hyder staff i ymateb i effaith cyfnodau clo ar sgiliau llythrennedd dysgwyr a datblygu unigolion i fod yn hyderus ac yn 
ddwyieithog.  

o Bydd arweinwyr sgiliau yn cydweithio hefo arweinwyr pynciol er mwyn cynllunio a defnyddio’r dulliau mwyaf effeithiol i hyrwyddo sgiliau 
penodol. 

• Ar hyn o bryd, byddwn yn cyflwyno yr un model cwricwlwm i Fl. 7, 8, 9. Byddwn yn adolygu ein cwricwlwm a’i effaith ar gynnydd ein dysgwyr yn barhaus 
e.e. holi llais y dysgwr, llais rhieni a llais y gymuned ehangach yn rheolaidd.  Rydym yn barod i addasu ein model cwricwlaidd ar sail yr ymgynghori yma 
ac ar sail anghenion penodol ein dysgwyr. 

 

Cwricwlwm Blwyddyn 7 Ysgol Uwchradd y Ddinas  
Mae gwyrdd yn cynrychioli cyfraniad lefel uchel, mae melyn  yn cynrychioli cyfraniad lefel is. 

Dull cyflwyno MDaPh Sg. Tr. gwric 
Themâu 

trawsgwricwlaidd 
Elfennau gorfodol Sgiliau cyfannol 
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2. Saesneg                   

3. Mathemateg                   

4. Ffrangeg                   

5. Gwyddoniaeth - Bioleg, Cemeg, 
Ffiseg.  

                  

6. Lleol, Cymru a thu hwnt                    

7. Iechyd a Lles                    

8. Celfyddydau Mynegiannol                   

9. Technoleg a Chyfrifiadureg                   

10. Diwrnod trawsgwricwlaidd 
pythefnosol 

                  

11. Project STEM pythefnos o hyd 
blynyddol. 

                  

12. Cyfweliad cynnydd pob ½ tymor hefo 
mentor. 

                  



 

 

 

Cwricwlwm Blwyddyn 7 Ysgol Uwchradd y Ddinas - Sgiliau trawsgwricwlaidd 
 

Byddwn yn cynllunio ar gyfer datblygu’r sgiliau trawsgwricwlaidd isod oddi fewn ac ar draws y Meysydd Dysgu a Phrofiad  
 

 Pynciol neu ddisgyblaethol 

Trefniadau 
amlddisgyblaethol, 

rhyngddisgyblaethol ac 
integredig a nodiadau 

 

Tiwtorial 
(integredig) 

Projectau 
trawsgwricwlaidd 

(rhyngddisgyblaethol) 
Nodiadau 

Llythrennedd 

• Gwersi iaith. 

• Mae pob pwnc yn cyflwyno 
agweddau o’r rhaglen trwy 
gyfrwng y Gymraeg a’r 
Saesneg. 
 

Mae gan bob pwnc 
gyfrifoldeb addysgu 
agweddau penodol o’r 
fframwaith llythrennedd. 
(Cymraeg a Saesneg). 

Defnyddir un slot tiwtorial 
wythnosol i hyrwyddo  
sgiliau llafar yn y Gymraeg 

Dros gyfnod o flwyddyn 
bydd pob prosiect 
trawsgwricwlaidd  yn 
hyrwyddo a datblygu 
sgiliau penodol 
llythrennedd, rhifedd, a 
chymhwysedd digidol. O 
fewn pob prosiect 
unigol, bydd lefel 
hyrwyddo pob sgil yn 
amrywio. 

Mae poblogeiddio 
llythrennedd ac iaith yn cael 
sylw o fewn pob pwnc a 
sesiynau tiwtorial. 

Rhifedd 

• Gwersi Mathemateg. 

• Project Stem. 

• Gwyddoniaeth; Technoleg;  
Daearyddiaeth;  Addysg 
Gorfforol; Cyfrifiadureg. 
 

Mae’r ysgol yn gweithredu 
dosbarthiadau meistri i 
hyrwyddo sgiliau ar frig yr 
ystod gallu.  
 

Defnyddir un slot tiwtorial 
wythnosol i hyrwyddo  
sgiliau rhesymu rhifedd. 

Darparwyd cefnogaeth i bob 
maes dysgu yn allanol gan 
Gwe. 

Cymhwysedd digidol 

•  Gwersi cyfrifiadureg. Mae gan bob pwnc 
gyfrifoldebau penodol i 
hyrwyddo: 

• agweddau penodol o 
Gymhwysedd Digidol. 

• safonau cyffredin CD 
• ansawdd cyfathrebu 

wrth ddefnyddio CD. 

 Mae ansawdd offer digidol yr 
ysgol yn isel ac mae hyn yn 
creu her gweithredu. 
Mae lefel sgiliau digidol y staff 
yn gyffredinol gadarn. 
Mae strategaeth ddigidol Gwe 
yn rhoi sylfaen gadarn ar gyfer 
gweithredu. 
 

 

             



 

 

Cwricwlwm Blwyddyn 7 Ysgol Uwchradd y Ddinas – Themâu trawsgwricwlaidd 
Byddwn yn cynnwys ac yn ymestyn y themâu isod ar draws y cwricwlwm.  

Sicrheir fod y rhain yn cael eu cyflwyno’n gydlynus trwy gadarnhau cyfrifoldebau arwain a chydlynu penodol. 
 

 

Cyfrifoldeb 
arwain a 
chydlynu 

 

Pynciol/Amlddisgyblaethol Amlddisgyblaethol  
Tiwtorial ac Addysg 

Iechyd 
Amlddisgyblaethol 

Prosiectau 
trawsgwricwlaidd 

(rhyngddisgyblaethol) 

Addysg cydberthynas a 
rhywioldeb 

Cydlynydd 
Iechyd a Lles 

Cyfraniad lefel uchel:  Gwyddoniaeth; 
Addysg Iechyd; Addysg Gorfforol; Bwyd a 
maeth. 

Cyflwyniadau 
gwasanaeth boreol 

dosbarth a blwyddyn 
gyfan. 

Digwydd o fewn 
rhaglen diwtorial ac 

Addysg Iechyd  

Bydd pob maes yn 
cael ei gynnwys yn 

rheolaidd  yn y 
projectau 

trawsgwricwlaidd 
pythefnosol. 

Addysg Hawliau dynol a 
Chonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig ar Hawliau’r plentyn 

 

Cydlynydd 
Iechyd a Lles 

Cyfraniad lefel uchel: Dyniaethau; 
Ieithoedd; Bwyd a maeth; Gwyddoniaeth. 

Amrywiaeth 

Cydlynydd 
Dysgu ac 
Addysgu 
 

Mae’r agwedd hon yn sylfaen i addysgu 
pob pwnc. 

Gyrfaoedd a phrofiadau 
cysylltiedig â byd gwaith 

Cydlynydd. 
Iechyd a Lles 
 

Prif gyfraniad: Addysg Iechyd 
Cyfraniad lefel isel: Pob pwnc. 

Cyd- destunau lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol 

Cydlynydd 
Dysgu ac  
Addysgu 

Mae’r agwedd hon yn sylfaen i addysgu 
pob pwnc. 

 

 

  



 

 

Cwricwlwm Blwyddyn 7 Ysgol Uwchradd y Ddinas – elfennau gorfodol o‘r cwricwlwm 
Bydd yr ysgol yn rhoi sylw manwl  i  elfennau gorfodol y cwricwlwm wrth gynllunio. Mae polisïau'r ysgol ar gyfer y meysydd hyn yn manylu ar ein bwriadau 
yn fanwl. 

 

Cyfrifoldeb 
arwain a 
chydlynu 

 

Cyfleodd 

Crefydd, 
Gwerthoedd a 

Moeseg 

Cydlynydd 
Iechyd a Lles 

a MDaPh 
Dyniaethau 

• Gwersi Dyniaethau. 

• Rhaglen diwtorial a rhaglen Addysg Iechyd. 

• Gwasanaeth dosbarth a blwyddyn. 

• Ymgyrchoedd dyngarol a chymunedol. 

• Trafodaethau a threfniadau yn deillio o awgrymiadau cyngor dosbarth/ysgol. 
 

Addysg 
Cydberthynas a 

Rhywioldeb 
 

Cydlynydd 
Iechyd a Lles 

• Gweler uchod – adran sgiliau trawsgwricwlaidd. 

Cymraeg 

Pennaeth 
Cymraeg 

 
Cydlynydd 

Llythrennedd 

• Gwersi Cymraeg. 

• Rydym yn gwneud llawer o waith i hyrwyddo ac ennyn balchder yn y Gymraeg e.e. dathlu gwyliau megis Dydd Gŵyl Ddewi, 
Santes Dwynwen, gwahodd bandiau i berfformio yn yr ysgol, cydgynllunio hefo’r gymuned.  

• Addysgir yr holl gwricwlwm yn ddwyieithog i gyd-fynd a’n ffrwd Gymraeg a’n ffrwd Saesneg. Ein nod yw sicrhau bod pob 
dysgwr yn hyderus ddwyieithog yn gadael yr ysgol.  

• Mae’r ysgol yn gweithredu Project ‘Ein Llais ni’ gyda chefnogaeth GwE. 
 

Saesneg 

Pennaeth 
Saesneg 

 
Cydlynydd 

Llythrennedd 
 

• Gwersi Saesneg. 

• Addysgir yr holl gwricwlwm yn ddwyieithog i gyd-fynd a’n ffrwd Gymraeg a’n ffrwd Saesneg. Ein nod yw sicrhau bod pob 
dysgwr yn hyderus ddwyieithog yn gadael yr ysgol.  

 

  



 

 

Cwricwlwm Blwyddyn 7 Ysgol Uwchradd y Ddinas – Sgiliau Cyfannol 
 
Rydym yn cynllunio i sicrhau bod ein profiadau dysgu a’n haddysgu yn datblygu’r sgiliau cyfannol isod sydd eu hangen ar ein dysgwyr i gyflawni’r pedwar diben 

 

 Gwybodaeth bellach 
Dulliau datblygu a hyrwyddo. Trefniadau disgyblaethol, 

amlddisgyblaethol, rhyngddisgyblaethol ac integredig a nodiadau 
 

Creadigrwydd ac arloesi 
• Ymholi, archwilio, bod yn chwilfrydig, creu a rhannu syniadau 

• Cysylltu profiadau, gwybodaeth a sgiliau 

Mae pob maes dysgu wedi cynllunio i  hyrwyddo’r sgiliau hyn gan 
ddefnyddio dulliau creadigol ar gyfer addysgu a darparu 
gweithgareddau creadigol ar gyfer dysgu. 
 

Meddwl yn feirniadol a 
datrys problemau 

• Cwestiynu a gwerthuso gwybodaeth a sefyllfaoedd 

• Adnabod problemau a chynnig gwahanol ddatrysiadau 

• Gwneud penderfyniadau yn wrthrychol 
 

Mae’r meysydd hyn wedi cael sylw o fewn rhaglen dysgu proffesiynol 
yr ysgol disgwylir i bob pwnc eu gweithredu. 

Effeithiolrwydd personol 

• Datblygu deallusrwydd emosiynol, hyder ac annibyniaeth 

• Gweld gwerth a dathlu camgymeriadau 

• Trafod ac ystyried eu barn a’u gwerthoedd a’u goblygiadau 
egwyddorol, cymdeithasol, diwylliannol 
 

Cynllunio a threfnu 

• Gosod nodau ar gyfer eu dysgu a thrafod a myfyrio ar eu 
cynnydd 

• Gwerthuso a thrafod eu dysgu presennol a’u camau nesaf. 
 

Mae trefn asesu yr ysgol yn rhoi sylw lefel uwch i`r cyfle i drafod 
asesiadau a chynllunio i wella ar y cyd hefo mentor disgybl. Mae’r 
cyfweliadau pob ½ tymor o gymorth i hyrwyddo`r agwedd hon.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cynnydd, Asesu ac Adrodd i rieni 
 

Cynnydd 
Wrth gynllunio, rhoddir pwyslais ar gynnig profiadau dysgu cyfoethog, eang a dwfn o ansawdd uchel i’n dysgwyr sy’n addas ar gyfer eu hoedran a’u datblygiad. Golyga hyn 
roi digon o amser i ddysgwyr feithrin, ymarfer a chymhwyso gwybodaeth a sgiliau er mwyn gwreiddio eu dysgu a pheidio â brysio drwy waith er mwyn ‘cyflawni cynnwys’. 
Mae hyn yn gosod seiliau cadarn ar gyfer camau nesaf eu dysgu ac yn golygu eu bod yn adeiladu ar eu dysgu a’u cynnydd drwy gydol eu hamser yma.  

 
Rhown bwyslais ar bwysigrwydd sicrhau cyd-ddealltwriaeth o gynnydd ar draws yr ysgol ac ar drafodaethau rheolaidd gyda rhieni a gofalwyr i drafod cynnydd eu plant.  
Byddwn yn cefnogi ein dysgwyr i gyflawni egwyddorion cynnydd y cwricwlwm, sef: 

• Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol 

• Dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y Meysydd 

• Mireinio a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth ddefnyddio a chymhwyso sgiliau 

• Creu cysylltiadau a throsglwyddo dysgu i gyd-destunau 

• Cynyddu effeithiolrwydd 
I’r perwyl hyn, rydym yn rhoi bri ar ddatblygu darlun cyflawn o ddatblygiad pob dysgwr, yn cynnwys eu lles, eu parodrwydd ac awydd i ddysgu yn ogystal â datblygiad eu 
sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth. 

 
Asesu 
Cefnogi dysgwyr unigol yn barhaus o ddydd i ddydd yw ein bwriad. Bydd pob athro yn sicrhau fod adborth ysgrifenedig a llafar yn adeiladol a phenodol a’n cyfleu 
llwyddiannau; camau nesaf y dysgwr ar gyfer gwneud cynnydd a sut gall y dysgwr gyflawni’r camau hyn.    
Rhown bwyslais ar fagu dysgwyr annibynnol ac fe fydd hyn yn cael sylw penodol wrth i ni asesu ein dysgwyr ac adrodd i rieni. 
Mae’r ysgol yn neilltuo cyfnodau penodol a rheolaidd i fentoriaid drafod pob adroddiad interim hefo dysgwyr gan adnabod blaenoriaethau gwella a sut i weithredu`r 
gwelliannau hynny. 
 
Adrodd i rieni 
Rydym yn ymfalchïo yn ein cydweithio rhwng yr ysgol a’n teuluoedd a’n cydnabod pwysigrwydd rhieni wrth gefnogi eu plant i wneud cynnydd.  Er mwyn cydweithio 
rydym cynnig: 

• 2 noson gyswllt rhieni ar gyfer pob blwyddyn ysgol ac mae trefniadau rhagweithiol ar gyfer cyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen. 

• Adroddiadau interim tymhorol fydd yn nodi cynnydd ein dysgwyr mewn meysydd a sgiliau; eu hawydd i ddysgu; eu presenoldeb a phrydlondeb i’r ysgol a’u 
hymddygiad tra yn yr ysgol.  Os fydd plentyn yn derbyn unrhyw ymyrraeth addysgol/emosiynol ychwanegol byddwn yn nodi hynny a’n adrodd ar ei lwyddiant 

• Adroddiad diwedd blwyddyn fydd yn cynnig mwy o fanylder ar yr adroddiadau interim a’n cynnwys adborth o’r Asesiadau Personol. 
 

 

 


