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Ffederasiwn Dyffryn Ceiriog
Newyddlen y Llywodraethwyr
Adroddiad Blynyddol i Rieni
Tymor yr Hydref 2021 (Blwyddyn Academaidd 2020-2021)

GAIR GAN GADEIRYDD
Y LLYWODRAETHWYR
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 . Mae’r ffederasiwn wedi mynd
o nerth i nerth er oedd yn sioc i gael gwybod
oedd Mrs Corben yn ein gadael fel pennaeth.
Teimlaf fod Lora wedi llenwi fewn yn dda.

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.

Mae’n braf i weld yr estyniad yn Ysgol Cynddelw
wedi ei orffen, mae o’n edrych yn wych. Hefyd
mae’r adnewyddiadau yn Llanarmon wedi
gwneud awyrgylch positif dros ben.
Rwyf yn hynod o ddiolchgar i bob un o’r
llywodraethwyr am ei chefnogaeth yn ystod fy
amser fel cadeirydd. Rwyf yn sicr fydd Mrs Carys
Davies, ein cadeirydd Newydd yn symud y
ffederasiwn ymlaen ymhellach.
Felly, hoffwn i ddiolch i lywodraethwyr, staff,
rhieni a disgyblion am ei chefnogaeth yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf.
Hoffwn hefyd ddymuno dymuniadau gorau i
Miss Siân Roscoe, Miss Rhonwen Tomlinson &
Miss Liz Richards.

Emyr Owens

Cadeirydd y Llywodraethwyr

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
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.

Y tu mewn … Beth wnaethom ei gyflawni? Edrych yn ôl: 2020- 2021
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Pwy ydy pwy ar y Corff Llywodraethu?
Enw
Mr Emyr Owens
Mrs Carys Davies
Mr Ian Barre
Mr Aled Jones
Mrs Emma Humphreys
Mrs Fiona Grant
Miss Beth Evans
Mrs Lora Sockett
Miss Iona Richards
Mrs Bethan Mair Jones
Mrs Eleri Harper
Mrs Gaynor Roberts
Mrs Sally Greenwood
Ms Sarah Davies
Mrs Olwen Corben
Mrs Karen Wilson

Rôl
Cadeirydd Llywodraethwyr(ALl)
Is-gadeirydd Llywodraethwyr
Rhiant Lywodraethwyr

Athro Lywodraethwyr
Staff Lywodraethwr
Llywodraethwyr ALl
Llywodraethwyr Cymunedol
Pennaeth
Clerc Awdurdod Lleol

Cyfnod
Medi 2020

Gorffen
Ionawr 2024

Hydref 2021
Medi 2020
Ebrill 2020
Chwef 2023
Mawrth 2020
Mawrth 2021
Mawrth 2021
Mai 2020
Ionawr 2022
Ebrill 2021
Tachwedd 2021
Medi 2022
Amherthnasol
Amherthnasol

I sefyll eto
I sefyll eto
Etholwyd eto 24/9

Etholwyd eto 24/9

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
4 (3 + 1 llywodraethwr cymunedol ychwanegol a
Cymunedol
benodwyd o’r cyngor cymuned)
Cyfanswm
15
.

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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Gwelliant Ysgol
Beth sydd wedi bod yn digwydd 2020-2021?
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. Bydd yr ysgolion Ffederasiwn yn parhau i gefnogi
ei gilydd i gynnig y gorau posibl i ddisgyblion Dyffryn Ceiriog.
Rydym yn gweithio ar
Cynllun Datblygu Ysgol/School Development Plan
ein targedau.
Bwlch mewn
cyrhaeddiad - Rydym yn
Wedi'i nodi oedrych ar strategaethau
Effeithiau Covid-19
i ateb Anghenion
Asesiadau
Ychwanegol disgyblion
Meini Prawf Llwyddiant
tra roedd disgyblion dan
•
Adnabod anghenion disgyblion
cyfno clo.
•
Cyflymu dysgu disgyblion

Priority 1: Cyflymu dysgu disgyblion

•
•

Sicrhau bod disgyblion yn cyrraedd eu llawn botensial ar ôl effeithiau cloi oherwydd Covid 19
Datblygu sgiliau dysgu annibynnol sy'n cymell dysgwyr

Cynllun Datblygu Ysgol/School Development Plan

Priority 2: Iechyd a Lles Staff & disgyblion
Wedi’I nodi o –
●
Effeithiau Covid-19
●
Cysylltiad â blaenoriaeth 1 (Dysgu Carlam a chymorth bugeiliol =ALPS)
●
Anghenion yn ystod tymor yr hydref
Meini Prawf Llwyddiant
●
●
●
●
●

Meini prawf llwyddiant
Adnabod anghenion disgyblion
Cefnogi disgyblion a darparu ymyrraeth addas
Staff ategol
Sicrhau bod gan staff berchnogaeth dros yr ysgol/syniadau/gweithgareddau

Cynllun Datblygu Ysgol/School Development Plan

Priority 3: Amgylchedd (Ysgol Llanarmon DC yn bennaf)
Wedi'i adnabod o Ysgol Llanarmon
● Cyflwr adeiladu a symudol
● Cyflwr yr iard

Wedi'i adnabod o Ysgol Cynddelw
● Cyflwr caban
Adeiladau addas at y diben (estyniad)

Meini prawf llwyddiant
●
●
● ALl Wrecsam i Adnewyddu
ystafelloedd dosbarth
●
● Wrecsam ALl Ymestyn yr ardal
awyr agored
●
● Gwneud iard awyr agored yn fwy
deniadol (CRhA Ysgol)

Meini Prawf Llwyddiant:
ALl Wrecsam yn adeiladu dwy ystafell ddosbarth yn lle'r ystafelloedd
•
symudol

Cynllun Datblygu Ysgol/School Development Plan

Priority 4: Cyfathrebu hefo staff
Wedi'I nodi o SWOT analysis - Medi 2020

Meini Prawf Llwyddiant
●
●
●
●
●
●

Mae'r holl staff yn cael mewnbwn i'r CDY
Mae'r cymhorthydd addysgu yn cyfrannu at arfer yn yr ystafelloedd ddosbarth
Disgwyliadau clir
Dealltwriaeth glir o ddigwyddiadau
Dealltwriaeth glir o ymyrraeth
Gwahoddwyd yr holl staff i gyfarfodydd staff

Mae'r holl staff wedi bod
ar y cwrs iechyd a lles, sut i
ofalu amdanynt eu hunain
yn gorfforol ac yn
feddyliol.
Cyfarfodydd rheoli
perfformiad gyda'r
pennaeth (tymor yr haf) i
fynegi unrhyw bryderon.
Dydd Mercher Llesiant yn
cael ei gyflwyno yn ystod
Tymor yr Haf
Amgylchedd Ysgol
Llanarmon – rydym yn
gwneud cynnydd da
iawn. Rydym wedi
datblygu ardal y
blynyddoedd cynnar a
marciau newydd ar iard
yr ysgol. Mae'r gwaith
adeiladu yn parhau yng
Nghynddelw ac yn
gobeithio cael ei orffen
erbyn diwedd yr haf.

Cyfathrebu rhwng staff grŵp What’s App i'r
Ffederasiwn wedi’i
sefydlu sy’n helpu.
Cyfarfodydd staff
wythnosol, cofnodion yn
cael eu huwchlwytho i
Google Drive i bob aelod
o staff weld os na allant
fod yn bresennol.
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Strwythur Staffio Medi 2020/2021
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
Mrs Anwen Evans
Miss Elizabeth Richards

Pennaeth Dysgu ac Addysgu
Mrs Lora Sockett

Mrs Nia Massey

Mrs Eleri Owens

Mrs Della Lloyd
Mrs Clare Wall
Mrs Angela Turner
Mrs Carol Ward
Miss Iona Richards
Mrs Dilys Bates

Mrs Rhonwen Tomlinson

Gofalwr Mrs Sharon Jones

Gofalwr Mrs Michelle Morris

Athrawes- Miss Sian Roscoe

Athrawon CPA

Cymhorthwyr Addysgu

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
Mrs Clare Wall

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 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.
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Diweddaru Polisiau/Dogfennau
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.

Dysgu ac Addysgu 2020-21

Presenoldeb 2020 – 2021
Ysgol

Ysgol
Cynddelw

Ysgol
Llanarmon

Targed

96%

96%

Union
Bresenoldeb
Awdurdodedig

94.66%

96.34%

4.4%

3.62%

Heb awdurdod

0.94%

0.04%

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.

Mae absenoldeb a cofid 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 2020/2021 = 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
Yn anffodus oherwydd cofid mae timau'r ffederasiwn wedi cael eu hatal rhag cymryd rhan mewn llawer o
dwrnameintiau a digwyddiadau chwaraeon. Isod mae llun o 2019-2020. Gwnaeth y tîm pêl-rwyd yn dda iawn gan
ddod yn 3ydd yng Nghynghrair pêl-rwyd ysgolion bach Wrecsam.
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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 (2020-2021)
SA
SA+
ARSAP
STMT
CYFANSWM
BECHGYN
2
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)

BECHGYN
MERCHED
CYFANSWM

Ysgol Llanarmon (2020/2021)
SA+
ARSAP
1
0
1
0
2
0

SA
0
0
0

STMT
0
0
0

CYFANSWM
1
1
2

Rhagfynegiadau 2021-2022: 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

Polisi derbyn disgyblion ag
anabledd
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

Cysylltiadau â’r Gymuned
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd gweithio’n agos gyda’r gymuned leol.
Wrth gwrs eleni oherwydd cyfyngiadau rydym wedi cael ein cyfyngu i
nifer y gweithgareddau yr ydym wedi gallu eu gwneud. Ein prif
flaenoriaeth bob amser wrth gwrs yw diogelwch y disgyblion, rydym
wedi parhau i gadw ein cysylltiadau cymunedol mewn amrywiol ffyrdd.
❖ Fel arfer rydym yn gwahodd y gymuned i fynychu Gwyliau Cynhaeaf
a chyngherddau Nadolig. Eleni maent wedi cael eu gwneud yn rhithiol
ac yna ei rannu gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a chyfrifon
SeeSaw rhieni.
❖ Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag Ysgol Dinas Bran ac Ysgol
Morgan Llwyd.
❖ Mae gennym gysylltiadau ardderchog gyda'r PCSOs lleol.
❖ Rydym yn parhau i ddefnyddio ein tudalen Facebook.
❖ Rydym fel arfer yn cymryd rhan mewn Eisteddfodau, yr Urdd, Glyn
Ceiriog a Phowys. Eto, eleni mae rhai disgyblion wedi cystadlu’n
rhithiol.
❖ Cefnogir pob ysgol yn dda iawn gan eu cymuned
❖ Ffair Nadolig rhithiol fel ffederasiwn
❖ Gwasanaethau gyda busnesau lleol, yn rhithiol

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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Mae Ysgol Cynddelw yn rhedeg Cylch Meithrin + (i blant Meithrinfa) a Chlwb ar
ôl Ysgol sy’n parhau i fod yn boblogaidd.

Dyddiadau Tymor
Tymor y
Hydref
Hyfforddiant
Tymor yn
Agor
Cau I Hanner
Tymor

2020 - 2021
Mercher 2 Medi 2021
Iau 3 Medi 2021
Gwener 3ydd o Fedi 2021

Mae’r Clwb Brecwast ym mhob ysgol yn parhau i ffynnu. Agored o 7.50am
Croeso i bawb... Am ddim!

Gwener 22ain o Dachwedd

Cyrchfan plant sy’n gadael yr ysgol Gorffennaf 2018

Hanner Tymor

Agor

Llun 1af o Dachwedd

Cau

Mercher 22ain o Ragfyr

Ysgol Cynddelw
16 disgybl
15=Ysgol Dinas Brân
1=Ysgol Morgan Llwyd

Tymor y
Gwanwyn
Hyfforddiant Dydd Iau 6ed o Ionawr 2022
Dydd Gwener 7fed o Ionawr
Agor
Llun 10fed o Ionawr 2022
Cau
Gwener 18fed Chwefror 2022
Agor
Cau

Llun 28ain Chwefror 2022
Gwener 8fed Ebrill 2020
( Gwener y Groglith
Ebrill 15 2022)

Tymor yr
Haf

(Sul y Pasg 17 Ebrill 2022)

Hyfforddiant
Agor
Calan Mai
Cau

Llun 25ain Ebrill 2022
Mawrth 26ain Ebrill 2022
Llun 2il o Fai 2022
Gwener 27 o Fai 2022

Agor
Cau
Training Day

Ysgol Llanarmon D C
2 disgybl
2=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.

Llun 6ed o Fehefin 2022
CTD Iau 30 Mehefin 2022
Mawrth 19 Gorffennaf 2022
Mercher 20 Gorffennaf 2022
Ysgol Cynddelw
Cyfnod Sylfaen

Ysgol Cynddelw
Cyfnod Allweddol 2

Ysgol Llanarmon D C

8.55am-10.30am

9am-10.30am

Egwyl

Egwyl

10.45 Canol dydd

10.45-Canol dydd

8.55—10.15am
Byrbryd/Egwyl
10.45-11.45am
Cinio
12.45-3.15pm

Cinio
1pm –3.15pm

Cinio
1pm –3.20pm

Prosbectws ein Ffederasiwn
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
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Cyllidebau
FFEDERASIWN DYFFRYN CEIRIOG
CYFRIFON CYLLID AWDURDOD LLEOL UNIGOL
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Cronfa Ysgol Cynddelw
Ebrill 20 – Mawrth 21
CREDYD

DEBYD

Balans @ 1/4/20

2847.49

Tripiau/Ymweliadau

170.00

418.00

Adnoddau COVID 19

0

216.21

Gwisg Ysgol

170.50

125.86

Post

0

75.08

Codi Arian/ Cominsiwn/Rhodd

1234.53

0

Clybiau

0

76.95

Nofio

184.45

650.00

Rhodd elusenau

271.90

200.00

Amrywiol

50.00

773.38

4928.87

2535.48

Balans @ 31/3/21

2393.39

Cronfa Ysgol Llanarmon DC
Ebrill 20 – Mawrth 21
CREDYD

DEBYD

Balans@ 1/4/20

2748.51

Tripiau/Ymweliadau

40.00

5.00

Post

0

0

Codi Arian/ Cominsiwn/Rhodd

405.57

0

Clybiau

0

0

Nofio

0

0

Rhodd elusenau

0

0

Amrywiol

0

333.22

3194.08

338.22

Balans @ 31/3/21

2855.86
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