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Tymor yr Hydref 2020 (Blwyddyn Academaidd 2019-2020)  

 

 

 
 

 

Heb os nac oni bai, mae’r flwyddyn yma wedi 
bod yn un llawn sialens i’r disgyblion, y staff ac 
i’r gymuned gyfan,  tra rydym wedi bod yn 
brwydro yn erbyn clefyd sydd wedi effeithio ar 
ein bywydau  ni ac nad oeddwn wedi gallu 
rhagdybio y Nadolig diwethaf. 
  
Rwyf yn hynod o falch o sut mae pawb wedi 
tynnu at ei gilydd a parhau i gydweithio yn 
effeithiol er mwyn cynnig y gorau i ddisgyblion 
Dyffryn Ceiriog.  Fel yr ydych yn ymwybodol mi 
arhosodd Ysgol Cynddelw ar agor fel hwb i blant 
y gweithwyr allweddol.  MI hoffwn ddiolch i holl 
staff y Ffederasiwn am eu ymroddiad i gynnig y 
gwasanaeth hwn.    
  
Yn ogystal, mi hoffwn achub y cyfle i ddiolch i 
bawb-ein disgyblion hyfryd ac ein rhieni 
ffyddlon am eu cefnogaeth yn dysgu o gartref 
yn ystod y cyfnod anodd yma. Diolch hefyd i’n 
staff ymroddgar sydd wedi gorfod dysgu sut i 
addysgu mewn ffyrdd na gwahanol.  
  
Rwyf yn siarad fel rhiant a llywodraethwr i 
ddweud pa mor falch yr ydw fod y plant yn ôl yn 
yr ysgol  ac yn symud ymlaen.  Mae’n siwr eich 
bod chi wedi sylwi ar y gwaith adeiladu –dau 
ddosbarth parhaol newydd yn Ysgol Cynddelw 
ac fe fydd Ysgol Llanarmon yn cael ei 
adnewyddu yn ystod yr hanner tymor.   

  

Simon Adams  

Cadeirydd y Llywodraethwyr 
 

Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog  
Ein Gweledigaeth 

Darparu amgylchedd dysgu diogel, ysgogol lle mae unigolion yn cael 
eu parchu a chyflawniadau ac ymdrechion yn cael eu canmol; lle 
mae’r iaith Gymraeg a’i diwylliant yn cael ei dathlu ac yn rhan o 
fywyd bob dydd; lle mae ysgolion a’r cymunedau a wasanaethir 
ganddynt yn gwbl integredig a’r holl gyfleoedd drwy ddysgu yn 

Nyffryn Ceiriog yn cael eu cyflawni.’ 
 

  Ein hamcanion: 
Darparu cymuned ofalgar lle mae plant yn cael eu gwerthfawrogi.   

 Anelu i ddatblygu hunan-barch a hunanddisgyblaeth.   

Darparu addysg o ansawdd drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg yn 

dibynnu ar ddewis y rhieni.    

 

Bydd y ffederasiwn yn pwysleisio’r canlynol:   

 Llythrennedd - darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando yn y Gymraeg a’r 

Saesneg. 

 Rhifedd 

 Sgiliau personol a chymdeithasol da 

 Gwybodaeth wyddonol a’r gallu i weithio fel gwyddonydd. 

 Defnyddio technoleg, gwybodaeth a chyfathrebu. 

 Ymddygiad dysgu da. 

 Sgiliau meddwl. 

 Cysylltiadau â’r Gymuned. 

 Cynyddu cyfleoedd i’r disgyblion 

 Cwricwlwm eang, cytbwys a chyffrous i’r holl ddisgyblio 

 Safonau dysgu ac addysgu uchel 

  

 

 

 

 

 

Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog  
Newyddlen y Llywodraethwyr 

 

Adroddiad Blynyddol i Rieni 
 

Y tu mewn … Beth wnaethom ei gyflawni? Edrych yn ôl: 2019- 2020 

 

GAIR GAN GADEIRYDD 
Y LLYWODRAETHWYR 

Os oes o leiaf 10% o rieni’r ysgol yn gofyn am am gyfarfod blynyddol fe fyddwn 
yn trefnu cyfarfod rithiol. Ffoniwch yr ysgol os hoffech ofyn am gyfarfod gyda 
Llywodraethwyr i drafod yr Adroddiad Blynyddol hon. 
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                   Mae’r Offeryn rheoli wedi cael ei addasu i adlewyrchu Ysgol Cynddelw ac Ysgol Llanarmon D C. 
Cyfrwng Llywodraethu Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog  

Rhiant Lywodraethwyr 4  (o leiaf 1 o bob ysgol) 

Awdurdod Lleol 3 

Athro 2 

Staff  1 

Pennaeth 1 

Llywodraethwyr 
Cymunedol 

4  (3 + 1 llywodraethwr cymunedol ychwanegol a 
benodwyd o’r cyngor cymuned) 

Cyfanswm 15 

 
. 
 

 

Enw Rôl Cyfnod  Gorffen 

 Mr Simon Adams Cadeirydd Llywodraethwyr (Rhiant) Medi 2020 Yddiswyddo Medi 2020 

Mr Emyr Owens Is-gadeirydd Llywodraethwyr (ALl) Ionawr 2024  

Mr Ian Barre 

Rhiant Lywodraethwyr 

Hydref 2021  

Mr Aled Jones Medi 2020 I sefyll eto 

Mrs Emma Humphreys Ebrill 2020 I sefyll eto 

Mrs Fiona Grant Chwef 2023  

Mr John Edwards Medi 2020 Heb fynychu cyfarfodydd 

Miss Beth Evans 
Athro Lywodraethwyr 

Mawrth 2020 Etholwyd eto 24/9 

Mrs Lora Sockett Mawrth 2021  

Miss Iona Richards Staff Lywodraethwr Mawrth 2021  

Mrs Bethan Mair Jones 

Llywodraethwyr ALl 

Mai 2020 Etholwyd eto 24/9 

Mrs Eleri Harper Ionawr 2022  

Mrs Gaynor Roberts Ebrill 2021  

Mrs Sally Greenwood 

Llywodraethwyr Cymunedol 

Tachwedd 2021  

Ms Sarah Davies Medi 2022  

Mrs Edith Jones Mawrth 2019 Wedi Ymddiswyddo 

Mrs Olwen Corben Pennaeth Amherthnasol  

Mrs Karen Wilson Clerc Awdurdod Lleol Amherthnasol  

Pwy ydy pwy ar y Corff Llywodraethu? 

Mae’r Corff Llywodraethu yn gyfrifol am sicrhau bod yr ysgol yn rhedeg yn effeithiol, yn gweithredu o fewn y 
fframwaith a osodwyd gan ddeddfwriaeth ac y cydymffurfir â pholisïau Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth 
Cymru.  Mae corff llywodraethu ffederasiwn Dyffryn Ceiriog yn cwrdd bob hanner tymor i drafod yr ysgolion a’u 
blaenoriaethau. Eu prif nod yw sicrhau bod pob disgybl yn Nyffryn Ceiriog yn cael cyfleoedd ac yn cael eu herio i 
gyflawni eu potensial.  Yn ystod y cyfarfodydd, mae staff yn cyflwyno gwybodaeth am y cynllun datblygu ysgol ac 
mae llywodraethwyr yn gofyn cwestiynau heriol o ran diben gweithgareddau a’u heffaith.  Mae’n rôl wirfoddol ac 
rydym yn diolch i’r holl lywodraethwyr am eu hymrwymiad.   
Beth yw Llywodraethwr? 
Mae llywodraethwr yn rhywun sy’n:- 

 wirfoddolwr; 
  diddordeb mewn dysgu, addysgu a phlant; 
  cynrychioli pobl yn y gymuned leol a staff yr ysgol; 
 rhan o dîm sy'n derbyn cyfrifoldeb am bopeth y mae ysgol yn ei wneud; 
  ag amser i ymrwymo i gyfarfodydd ac achlysuron eraill pan fydd angen; 
  yn barod i ddysgu; 
  yn gallu bod yn gyfaill sy’n cefnogi ac yn herio’r ysgolion drwy gadw golwg ar sut mae’r ysgol yn gweithio 

a’r safon a gyflawnir; yn gweithredu fel cyswllt rhwng rhieni, y gymuned leol a’r ysgol. 
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Mae’r ysgolion wedi bod yn brysur iawn yn monitro safonau ac yn rhannu arfer da. Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i ddatblygu’r 
cwricwlwm ac wedi cael canmoliaeth gan y gwasanaeth gwella Ysgolion Rhanbarthol.  Mae nifer o Ysgolion wedi ymweld gyda’r 
Ffederasiwn er mwyn gweld arfer dda.  Mae sgôr llythrennedd a rhifedd cenedlaethol ym mhob ysgol yn parhau i ddangos cynnydd da yn 
arbennig mewn darllen.  Bydd yr ysgolion Ffederasiwn yn parhau i gefnogi ei gilydd i gynnig y gorau posibl i ddisgyblion Dyffryn Ceiriog. 
 

Meysydd i’w datblygu 2019-2020 Adnabodwyd o Staff  Llywodraethwr 
 Gwella sillafu disgyblion Canlyniadau profion 

sillafu Medi 2019 
HP  

Roedd canlyniadau yn edrych mwy ffarfiol cyn y cyfnod clo 

 Sicrhau cysondeb mewn dysgu ac 
addysgu a draes y Ffederasiwn 

o Cyfnod Sylfaen Cynddelw  
o Cyfnod Sylfaen Llanarmon 
o Cyfnod Allweddol 2 Llanarmon 

Ionawr i Gorffennaf 2020 

 

 Staff Newydd 

 Cyfnod 
Mamolaeth 

 
OC 

 

Penodwyd staff cyfnod mamolaeth ac fe wnaethom fonitro safonau a mewnbwn athro yn ystod y cyfnod clo.  

 Parhau gyda’r startegaeth darllen a 
rhannu ymarfer da mewn dosbarthiadau   

Canyliadau profion 
darllen 

HP  

Fe wnaeth strategaethau darllen barhau yn ystod cyfnod clo gyda dysgu cyfunol.  Roedd rhai disgyblion angen copiau 
papur oherwydd y we. 

 I barhau I ddatbllygu y cwricwlwm a 
Fframwaith Digidol i weddu anghenion 
disgyblion y Dyffryn. 

Blaenoriaeth 
Genedlaethol 

OC/BE EH 

Parhawyd gyda’r Fframwaith digidol a dysgu cyfunol gyda offer yn cael ei fenthyg i rieni.  Mae y We yn y Dyffryn yn 
achosi problemau. 

 I barhau I baratoi ar gyfer diwygiad 
Angenion Dysgu ac defnyddio’r cod 
newydd.  

Blaenoriaeth 
Genedlaethol 

LS/OC/LR FG 

Anghenion Ycwhangol yn gwneud cynnydd da ac fe roedd LR yn gydlynydd yn ystod cyfnod mamolaeth LS. Ym mis 
Medi 2020 fe fyddwn yn defnyddio’r fformat newydd ar gyfer Cynlluniau Datblygu Unigol. 

 I barhau gyda strategaethau Asesu ar 
gyfer dysgu a chefnogi ysgolion yn Tier 3  

o Adolygu ymarfer a pholisiau   

Ysgol/Blaenoraieth lleol   

Cynnydd da ond fe ddaeth y cyfnod clo. 

Blaenoriaethau erailll 
o Cymraeg Campus 
o Siarter Iaith 
o Ysgolion Iach 
o Ysgolion Eco 

  
HP 
OC 
HP 
BE 

 

Yn ystod y cyfnod clo ein blaenoriaethau oedd lles disgyblion a rhieni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwelliant Ysgol 
Beth sydd wedi bod yn digwydd 2019-2020?  
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Ysgol Cynddelw Ysgol Llanarmon 

Pennaeth – Mrs Olwen Corben 

Dirprwy Bennaeth – Miss Beth Evans (lleolir yn Ysgol Cynddelw) 

Rheolwr Busnes - Mrs Michelle Lewis 

Athrawon  

Miss Hannah Parkinson 

Mr Peter Williams 

Miss Lucy Williams 

Miss Catrin Darlington 

  

Pennaeth Dysgu ac Addysgu 

Miss Lora Sockett 

  

Athrawes- Miss Sian Roscoe 

  

Athrawon CPA 

Mrs Nia Massey Mrs Eleri Owens 

Cymhorthwyr Addysgu  

Mrs Della Lloyd 

Mrs Clare Wall 

Mrs Angela Turner 

Mrs Carol Ward 

Miss Iona Richards 

Miss Sara Davies 

Mrs Rhonwen Tomlinson 

  

  

 

Gofalwr Mrs Sharon Jones Gofalwr Mrs Michelle Morris 

Glanhawr                       Mr David Jones   

Cogydd Mrs Sharon Jones Cogydd Miss Kate Edwards 

Cymhorthydd Cegin Mrs Tina Barre   

Goruchwyliwr Amser Cinio  

Miss Iona Richards 

Mrs Carol Ward 

Mrs Claire Wall 

Goruchwyliwr Amser Cinio  

Miss Rhonwen Tomlinson 

Clwb Brecwast yn agor o 7.50yb  

Mrs Sharon Jones 

Mrs Della Maddocks 

Mrs Carol Ward 

Miss Liz Crossley 

Clwb Brecwast yn agor o 7.50yb  

Miss Kate Edwardds 

Clwb Ar ôl Ysgol Plant i fynychu ar ol troi yn 3 mlwydd oed 

Mrs Michelle Lewis 

Mrs Suzanne Evans 

Mrs Carol Ward 

Cylch Meithrin Glyn Ceiriog 

Lizzy Williams 

Shelley Ward 

Laura Richards 

Maz Lee 

Rosemary Whitworth  

O fis Medi 2020- fe fydd unrhyw 

blentyn sydd yn 2 neu 3 mlwydd oed yn 

gallu mynychu Cylch. Mi fydd Anti Lizzy 

yn cynnig trafnidiaeth o Ysgol 

Llanarmon D C i lawr i’r Cylch. 

  

Strwythur Staffio Medi 2019 
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Mae’r holl ddogfenna polisi ar gyfer y Cwricwlwm yn eu lle.  Mae'r holl bolisïau 
nad ydynt yn y cwricwlwm ar waith. 
Rydym yn diweddaru’r Prosbectws Ysgol a Chynllun Datblygu Ysgol yn rheolaidd. 
Mae’r holl Gynlluniau Gwaith: (Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 2) yn cael eu 
hysgrifennu bob tymor ac mae gennym gynlluniau blynyddol manwl. 
 

 Cysylltwch â’r ysgol os hoffech gopi o unrhyw un o’n Dogfennau Polisi neu os 
ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol.   

 
 
 
 

Mae gennym berthynas waith ardderchog gydag ysgolion 
Ffederasiwn.    Rydym yn parhau i weithio ar gwricwlwm i 
Gymru.  Mae disgyblion yn cael eu haddysgu mewn 
dosbarthiadau oedran cymysg ac rydym yn defnyddio 
amrywiaeth o ddulliau addysgu.   Rydym yn rhannu arfer dda 
gyda ysgolion eraill o fewn y clwstwr , Wrecsam a Gogledd 
Cymru.  Rydym yn defnyddio dull ffederasiwn cyfan i asesu ar 
gyfer dysgu a byddwn yn canolbwyntio ar hyn fel rhan o 
welliant ysgol 2019-2020. Rydym yn parhau i arsylwi ein 
gilydd ac ysgolion eraill er mwyn datblygu arfer orau a 
darparu’r gorau i ddisgyblion Dyffryn Ceiriog.    

 

 

 

 

 

Ysgol Ysgol 

Cynddelw 

Ysgol 

Llanarmon  

Targed 96% 96% 

Union 
Bresenoldeb 

93.53% 96.76% 

Awdurdodedig 4.62% 2.32% 

Heb awdurdod 1.84% 0.91% 

 

Mae absenoldeb yn cael effaith niweidiol ar ein canrannau 
cyffredinol. 
Mae gennym system cyfrifiadur ysgol cyfan i fonitro presenoldeb a 
phrydlondeb disgyblion. Mae’r presenoldeb yn codi a gostwng o 
flwyddyn i flwyddyn.  Rydym yn argymell nad yw rhieni yn cymryd 
gwyliau yn ystod tymor yr ysgol oherwydd y gall gael effaith 
andwyol ar addysg plentyn pan fydd yn colli gwersi pwysig. Mae 
Llywodraeth Cynulliad Cymru yn nodi nad yw gwyliau yn ystod 
tymor yn hawl a dylid cytuno gyda’r Pennaeth.               
“Dylid cadw absenoldeb awdurdodedig o dan y disgresiwn hwn i’r 
lleiafswm.  Ni ddylid ystyried deng niwrnod fel y norm.  Os nad yw 
ysgol wedi caniatáu absenoldeb a bod y disgybl yn mynd ar wyliau, 
mae’r absenoldeb yn un anawdurdodedig.” Llywodraeth Cynulliad 
Cymru 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â’r ysgol i roi rheswm pam 
bod eich plentyn yn absennol.   

Targed Presenoldeb 2019/2020 = 96% 
 

 

Mae’r rhan fwyaf o adeiladau’r ysgolion mewn cyflwr gweddol 

dda. Mae Ysgol Llanarmon D C yn cael adnewyddiad yn ystod 

hanner tymor Hydref 2020. Mae gan bob ysgol gyfleusterau 

toiledau da sy’n cael eu glanhau yn rheolaidd.  Mae toiledau yn 

cael eu harchwilio yn ystod y dydd yn yr ysgol.  

 

Mae gan bob ysgol Gyngor Ysgol gweithgar a 

Phwyllgor Eco. Mae’r grwpiau yn cwrdd yn 

rheolaidd i drafod materion ysgol pwysig. 

Gweler yr adroddiad ar waith pob ysgol.   
 

Chwaraeon 
Mae timau o’r ffederasiwn wedi gwneud yn dda iawn yn ystod 2019-2020.  Roedd tîm pêl-
droed y Ffederasiwn wedi chwarae ambell gêm ac sgorio ambell i gol.       

Roedd tîm draws gwlad y ffederasiwn 
wedi gwenud yn dda gyd Tomos 
Humphreys a Caryd Duxbury yn gorffen yn 
y tri uchaf. 
 
Roedd y tîm pêl-rwyd wedi gwneud yn dda                   
iawn yn drydydd yng nghynghrair Ysgolion Bach Wrecsam.   
 
Roedd y disgyblion hefyd yn mwynhau gweithgareddau osgoi’r bêl, tennis a chriced. 
Darparwyd gwersi nofio wythnosol hefyd.   
Mae pob disgybl yn cael gwersi addysg gorfforol.    Mae dosbarthiadau cyfnod allweddol 
2 o’r Ffederasiwn yn ymuno ar gyfer Addysg Gorfforol.    Mae gan un grŵp hefyd 
fynediad i Ysgolion Coedwig ac mae hyn yn cylchdroi yn ystod y flwyddyn.    Mae’r 

dosbarthiadau iau hefyd yn cael gwersi nofio yn ystod y flwyddyn.   Mae disgyb 
 
lion fel arfer yn cael dros ddwy awr o Addysg Gorfforol.  

Bu sawl clwb ar ôl ysgol yn seiliedig ar Addysg Gorfforol yn ystod y flwyddyn gan gynnwys dawns, pêl-droed a phêl-rwyd.   

Diweddaru Polisiau/Dogfennau Presenoldeb 2019 – 2020 

 

Dysgu ac Addysgu 2019-20 
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Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Ar draws y Ffederasiwn mae gennym nifer o blant ag amrywiol anghenion.  Mae’r plant ar amrywiol gamau o’r broses Anghenion Ychwanegol (Yr Ymateb Graddedig) Mae'r 

camau fel a ganlyn: 
 

Gweithredu Gan Yr Ysgol - yn darparu ymyriadau ychwanegol at neu'n wahanol i'r rheini a ddarperir fel rhan o gwricwlwm gwahaniaethol arferol yr ysgol. 
 

Gweithredu Gan Yr Ysgol A Mwy – cymorth gan wasanaethau allanol.  
 

Adnoddau Ychwanegol Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy – cynnydd cyfyngedig er gwaethaf ymyrraeth Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy Gall cefnogaeth tymor hir fod o fudd 
yn ogystal ag adnoddau’r ysgol ei hun neu bod y disgybl angen darpariaeth wahanol. (ymateb cynt a derbyn cymorth yn gynt) 

 
Datganiad – Cynnydd cyfyngedig er gwaethaf Ymyrraeth Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy Gall cefnogaeth tymor hir fod o fudd yn ogystal ag adnoddau’r ysgol ei hun neu bod 

y disgybl angen darpariaeth wahanol (proses rhwymo mewn cyfraith ond cymorth gofynnol yn cael ei gydnabod fel tymor hir). 
 

Ysgol Cynddelw (2019-2020) 

 SA SA+ ARSAP STMT CYFANSWM 

BECHGYN 3 5 0 1 8 

MERCHED 0 0 0 0 0 

CYFANSWM 3 5 0 1 8 

Rhagfynegiadau 2017-2018: 5 – Gweithredu gan yr Ysgol, 2 DDATGANIAD (ADHD, Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig (wedi dileu darpariaeth oherwydd cynnydd 
ardderchog) 

 
Ysgol Llanarmon (2019-2020) 

 SA SA+ ARSAP STMT CYFANSWM 

BECHGYN 1 1 0 0 2 

MERCHED 0 1 0 0 1 

CYFANSWM 1 2 0 0 3 

 
Rhagfynegiadau 2020-2021:  Rhagfynegi mwy o disgyblion ar y cofrestr Anghenion oherwydd Lockdown 

 
Darpariaeth Ffederasiwn Presennol: DAL I FYNY, DYFAL DONC, WASPS/HORNETS, DCD, GRŴP CYFATHREBU CYMDEITHASOL, IEP WEDI’I DARGEDU, IDL, DARLLEN 

YSGRIFENNU INC, TRIC A CHLIC THARAPI LEGO, ELSA, CEFNOGAETH AR GYFER HWYRDDYFODIAID 

 
 
 
 
 

Rydym yn anelu i leihau/ddileu holl rwystrau 
mynediad i’r cwricwlwm a gweithio tuag at 
gyfranogiad llawn yn y gymuned ysgol i ddisgyblion a 
darpar ddisgyblion ag anabledd. Byddwn yn 
cydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail 
Anabledd ac: 

 Ni fyddwn yn gwahaniaethu yn erbyn 
disgyblion anabl mewn dosbarthiadau derbyn, 
gwaharddiadau nac mewn darpariaeth 
addysg. 

 Nid yn trin disgyblion anabl yn llai ffafriol.  

 Cymryd camau rhesymol i osgoi rhoi plant ag 
anableddau dan anfantais. 

Cysylltwch â’r ysgol os hoffech gopi o’n Cynllun 
Cydraddoldeb i Bobl Anabl 

 
 
 

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r gymuned leol:  
 Rydym yn gwahodd y gymuned i fynychu Gŵyl Cynhaeaf a chyngherddau 

Nadolig.   
 Rydym yn gwneud defnydd rheolaidd o’r llyfrgell deithiol 
 Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gydag Ysgol Dinas Brân ac Ysgol Morgan 

Llwyd.   
 Mae gennym gysylltiadau ardderchog gyda Swyddogion Cymorth Cymunedol yr 

Heddlu lleol. 
 Rydym yn parhau i ddefnyddio ein tudalen Facebook. 
 Rydym wedi casglu sbwriel yn yr ardal.  
 Rydym yn canu yn y cartref preswyl pob Nadolig.   
 Rydym yn cymryd rhan mewn 

Eisteddfodau, Urdd, Glyn Ceiriog a 
Phowys. 

 Cynhelir digwyddiadau yn neuadd y 
pentref/eglwys neu Ganolfan Ceiriog. 

 Mae llawer o wirfoddolwyr o’r gymuned 
yn helpu yn yr ysgolion 

 Mae pob ysgol yn derbyn cefnogaeth dda 
gan eu cymunedau 

 Mi wnaeth Owain Jones ennill 
cystadleuaeth ysgrifennu stori ac fe 
daaeth Aled Hughes I recordio ei sioe 
Radio Cymru yn Ysgol Cynddelw.  Cafodd 
nifer o’r disgyblion gyfle i siarad a daeth 
aelodau o’r gymuned draw i siarad. 

 

 

 

 

 

Cysylltiadau â’r Gymuned 
 

Polisi derbyn disgyblion ag 
anabledd 

Gwybodaeth Ychwanegol: 
  Rydym yn annog disgyblion i ddefnyddio’r Gymraeg yn y dosbarth ac o amgylch yr ysgol.   

 Rydym yn gweithio’n agos gydag Ysgolion Uwchradd bwydo i sicrhau cyfnod pontio llyfn i bob disgybl a hwyluso parhad yn yr iaith 
Gymraeg.  Mae Ysgol Llanarmon yn ysgol cyfrwng Cymraeg naturiol sy’n cynnig addysg ddwyieithog.   

 Mae Ysgol Cynddelw yn ysgol ddwy ffrwd gyda TUA 65% o ddisgyblion yn y cyfrwng Cymraeg.  
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Ysgol Cynddelw 
Cyfnod Sylfaen     

Ysgol Cynddelw 
Cyfnod Allweddol 2 

Ysgol Llanarmon D C 

      8.55—10.15am     8.55am-10.30am 9am-10.30am 

          Byrbryd/Egwyl Egwyl Egwyl 

10.45-11.45am             10.45 Canol dydd 10.45-Canol dydd 

         Cinio Cinio          Cinio 

12.45-3.15pm              1pm –3.15pm 1pm –3.20pm 

 

 

 

 
Mae Prosbectws Dyffryn Ceiriog wedi’i ddiweddaru. Os ydych angen copi, gallwch gysylltu â’r pennaeth. Mae gennym 

becynnau gwybodaeth ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg a phecynnau ar gael i rieni. Rydym hefyd yn darparu 

newyddlenni bob hanner tymor i bob dosbarth.  Cysylltwch â’r ysgol os hoffech gopi o unrhyw un o’r eitemau uchod. 
 

                  : 01691 718426/60027 

 

 

Dyddiadau Tymor 
Tymor y 
Hydref 

2019 - 2020 

Hyfforddiant Llun  2 Medi 2019 
Mawrth 3  Medi 2019 

Tymor yn 
Agor 

Mercher 4  Medi 2019   

  
 

Hanner 
Tymor 

 
Gwener 25 Hydref 2019 

  
  

Agor 
 

Cau 

Llun 4 Tachwedd 2019 
 

Gwener 21 Rhagfyr 2019 
   

Tymor y 
Gwanwyn 

 

Hyfforddiant Llun 6 January 2020 

Agor Mawrth 7 January 2020 
Cau Gwener 14 Chwefror 2020 

   
Agor Llun 24 Chwefror  2020 
Cau Gwener 3 Ebrill 2020 

 (ON Gwener y Groglith 
 Ebrill 10 2020) 

   

Tymor yr 
Haf 

(Sul y Pasg 12 Ebrill 2020) 

  

Hyfforddiant Llun 20 April 2020 
Agor Mawrth 21 Ebrill 2020 

Calan Mai Gwener 8 Mai 2020 
Cau 

 
Gwener 22 Mai 2020 

Agor Llun 1 Mehefin 2010 
 

Cau 
CTD    Iau 25 Mehefin 2019 

Gwener 17  Gorffennaf  2020 
  
Training Day Llun 20 Gorffennaf 2019 

   

 

Mae Ysgol Cynddelw yn rhedeg Cylch Meithrin + (i blant Meithrinfa) a Chlwb ar 
ôl Ysgol sy’n parhau i fod yn boblogaidd. 
 
Mae’r Clwb Brecwast ym mhob ysgol yn parhau i ffynnu.  Agored o 7.50am 
Croeso i bawb... Am ddim!  

 
Cyrchfan plant sy’n gadael yr ysgol Gorffennaf 2018  

Ysgol Cynddelw Ysgol Llanarmon D C 

11 disgybl 
10=Ysgol Dinas Brân 
1=Penley 

1 disgybl 
1=Ysgol Morgan Llwyd 
 

 

Bwyta ac Yfed yn Iach 
Mae pob ysgol yn hybu cynllun ysgolion iach 
Llywodraeth Cymru. Mae pob ysgol wedi 
dathlu yn nathliad ysgolion iach bob 
blwyddyn.  Mae Ysgol Llanarmon ar fin 
dathlu ei degfed blwyddyn, Ysgol Cynddelw y 
seithfedd flwyddyn ar ôl cyflawni’r Wobr 
Ansawdd Cenedlaethol ac Ysgol Pontfadog ei 
seithfed  blwyddyn.  Mae pob ysgol yn hybu 
bwyta ac yfed yn iach gan hybu canllawiau 
blas am oes. 
 
 

 

Prosbectws ein Ffederasiwn 
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FFEDERASIWN DYFFRYN CEIRIOG  
CYFRIFON CYLLID AWDURDOD LLEOL UNIGOL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cyllidebau  
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Cronfa Ysgol Llanarmon DC  

Ebrill 19 – Mawrth 20 

  CREDYD DEBYD 

Balans @ 1/4/19 4576.01  

Tripiau/Ymweliadau 2119.81 1996.47 

Post 0 12.64 

Codi Arian/ Cominsiwn/Rhodd 483.61 0.00 

Clybiau 16.00 16.00 

Nofio 52.50 227.61 

Rhodd  elusenau 115.40 105.20 

Amrywiol 1822.52 4079.42 

  9185.85 6437.34 

Balans @ 31/3/20 2748.51 

 

  

Cronfa Ysgol Cynddelw  
April 19 – March 20  

  CREDYD DEBYD 

Balans @ 1/4/19 1198.60   

Tripiau/Ymweliadau 5924.23 6625.51 

Lluniau 200.00 233.39 

Gwisg Ysgol 715.00 722.61 

Post 92.77 76.75 

Fundraising/Commission/Donations 2402.90 1015.00 

Codi Arian/ Cominsiwn/Rhodd 485.90 376.03 

Clybiau 375.05 525.00 

Nofio 105.82 86.00 

Rhodd  elusenau 1709.47 812.63 

  13209.74 10472.92 

Balans @ 31/3/19 2736.82 
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