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 Llawlyfr 

‘Annwyl gennym yw ein  
gwlad a’n bro’ 

 
I.D. Hooson 



‘ 
 

Dysgu a Tyfu Gyda’n Gilydd’ 
 
 
‘Mae Ysgol I.D. Hooson yn cydnabod fod pob plentyn yn unigolyn, 
yn greadigol ac yn meddu ar yr angen i lwyddo. Felly, mae Ysgol 
I.D. Hooson yn parchu anghenion unigol y plant, yn meithrin 
awyrgylch gofalgar a chreadigol ac yn pwysleisio datblygiad 
cymdeithasol, emosiynol, corfforol a chydwybodol pob plentyn.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Learning and Growing Together’ 

 
 
‘Ysgol I.D. Hooson recognises that each child is an individual, is 
creative and possesses the need to succeed. Therefore Ysgol 
I.D. Hooson respects the individual needs of children, fosters a 
caring and creative environment and emphasises the social, emo-
tional, physical and intellectual development of each child.’ 
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 STAFF 
 
 
 
Pennaeth      Mr Rhodri Jones  
  
    
Dirprwy Bennaeth     Mr Dyfan Jones 
 
 
Pennaeth Cynhwysedd    Mr Sion Owen  
 
 
Pennaeth Cyfnod Sylfaen   Miss Bethan Thompson 
 
 
Pennaeth Cyfnod Allweddol 2  Mrs Manon Williams 
 
  
      
Athrawon    
 
Meithrin      Miss Amy Morris      
Derbyn      Miss Bethan Thompson  
Derbyn      Miss Laura Lewis  
 
Blwyddyn 1 a 2     Miss Manon Davies  
Blwyddyn 1 a 2     Miss Delyth Dempsey  
Blwyddyn 1 a 2     Miss Charlotte Williams  
        
Blwyddyn 3 a 4     Mr Dyfan Jones  
Blwyddyn 3 a 4     Mr Alun Roberts  & Mrs Miriam Jones    
Blwyddyn 3 a 4     Miss Bethan Morris     
 
Blwyddyn 5 a 6     Mrs Manon Williams  
Blwyddyn 5 a 6     Mr Sion Owen  
Blwyddyn 5 a 6     Miss Elliw Evans 
 
Cerdd      Mrs Heulwen Williams  / CPA 
             
       
       
 
 
                                                
        
 
 
 
 

 
 
 
 



Cymorthwyr Dosbarth     Blynyddoedd Cynnar  
  
        
       Mrs Gillian Hughes 
       Miss Teri Morris 
       Miss Delyth Hughes 
       Miss Eleri Court (dros gyfnod mammolaeth) 
       Miss Delyth Jones      
        
 
       Blwyddyn 1 a 2  
 
       Miss Lowri Jarvis 
       Miss Charlotte Pemberton 
       Miss Eleri Evans 
       Mrs Margaret Phillips 
        
        
       Cyfnod Allweddol 2  
 
        
       Mrs Melanie Hodgkiss 
       Miss Sarah Pewtner 
       Miss Sharon Williams 
       Miss Lowri Jones 
       Mrs Sharon Harrison    
       Miss Sian Davies 
  
 
 
Ysgrifenyddes      Mrs Sarah Kelsall 
    
Cogyddes                Mrs Denise Evans 
 
Cynorthwydd Arlwyaeth     Mrs Anne Bevan 
       Mrs Jane Jones 
 
Gofalwr       Mr Kevin Davies 
 
Glanhawyr       Mrs Jackie Davies 
       Miss Judith Haycocks 
       Mrs Susan Sinnott 
       Miss Kayleigh Evans 
                                                
        
 
 
 
 

 
 
 
 



Mynediad i Ysgol I.D. Hooson 
 

 
Isod mae cyfarwyddyd am y ddarpariaeth cyn ysgol a lleolir yn yr ysgol ac am y drefn mynedi-
ad os dymunech i’ch plentyn fynychu Ysgol I.D. Hooson. 
 
 
 
Cylch Ti a Fi 
 
Cynhelir Cylch Ti a Fi yn yr ysgol bob pnawn Iau rhwng 1.15 p.m a 3 p.m. Gall plant o dan 2 ½ 
oed fynychu y Cylch gyda rhiant/gwarchodwr. Cost y sesiwn yw £2 i blant hyd at 2 ½ mlwydd 
oed.  Mae croeso i rieni/gwarchodwr ddod i’r ysgol ar y pnawn Iau heb gadw lle. Darperir y 
Gwasanaeth yma gan Mudiad Ysgolion Meithrin. 
 
 
 
 
Cylch Meithrin  
 
Gall plentyn fynychu Cylch Meithrin pan yn 2 ½ oed. Darperir y gwasaneth yma gan Mudiad Ys-
golion Meithrin. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a’r Cylch Meithrin nail ai drwy alw yn yr ys-
gol neu drwy ffonio 01978 832950 a gofynnwch i siarad a staff y Cylch Meithrin.  
 
 
 
 
Hawl i Addysg Gynnar 
 
Gall plentyn gael Hawl i Addysg Gynnar yn y tymor ysgol cyntaf wedi iddynt gael eu trydydd 
penblwydd. Darperir y gwasaneth yma gan Mudiad Ysgolion Meithrin. Am fwy o wybodaeth, 
cysylltwch a’r Cylch Meithrin nail ai drwy alw yn yr ysgol neu drwy ffonio 01978 832950 a 
gofynnwch i siarad a staff y Cylch Meithrin.  
 
 



Mynediad i Ysgol I.D. Hooson 
 

 
Dosbarth Meithrin Ysgol I.D. Hooson (5 bore neu pnawn) 
 
Gall disgybl ddechrau yn y Dosbarth Meithrin yn Ysgol I.D. Hooson yn y mis Medi wedi’w 
trydydd penblwydd. Bydd yn rhaid i’r rhieni wneud cais i Awdurdod Addysg Wrecsam yn 
Ionawr cyn y mis Medi. Mae’r ffurflenni ar gael oddi ar wefan Cyngor Bwrdeistref Wrecsam. 
 
Er ein bod yn cadw rhestr o blant sydd gyda diddordeb yn yr ysgol, hoffwn bwysleisio fod 
rhaid gwneud cais uniongyrchol i Awdurdod Addysg Wrecsam geisio am lle yn Nosbarth 
Meithrin Ysgol I.D. Hooson. Mae’r ffurflenni cais ar gael oddi ar wefan Cyngor Wrecsam yn y 
mis Ionawr cyn dechrau ysgol ym Medi. Cyfrifoldeb rhieni/gwrachodwyr ydi sicrhau eu bod 
wedi derbyn ffurflen cais ac yn ei ddychwelyd erbyn y dyddiad priodol.  
 
Hoffwn dynnu eich sylw at y ffaith mai Awdurdod Addysg Wrecsam sydd yn gyfrifol am dder-
byn plant i’r ysgol ac nid yw cofrestru enw plentyn gyda’r ysgol yn sicrhau lle iddynt yn yr ys-
gol. 
 
 
Dosbarth Derbyn 
 
Os yw plentyn wedi derbyn lle yn ein Dosbarth Meithrin, bydd rhaid ceisio eto am le yn ein 
Dosbarth Derbyn. Nid oes gwarant y bydd eich plentyn yn cael lle hyd yn oed os ydyw wedi 
dechrau yn ein Dosbarth meithrin.  
 
Mae criteria mynediad y sir ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn y Canllaw i 
Rieni a Gofawlyr i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam (ar gael o’r ysgol) neu o’r swyddfa yn 
Stryd yr Arglwydd, Wrecsam  (Ffôn: 01978  297505). Unwaith eto, mae’r ffurflenni cais ar 
gael oddi ar gwefan Cyngor Wrecsam yn y mis Hydref cyn dechrau yn y Dosbarth Derbyn ym 
Medi. Cyfrifoldeb rhieni/gwrachodwyr ydi sicrhau eu bod wedi derbyn ffurflen cais ac yn 
ei ddychwelyd erbyn y dyddiad priodol.  
 
 

******************************** 
 
DISGYBLION AG ANABLEDD 
 
Mae’r ysgol yn ysgol gynhwysol fodern ac mae’r safle yn addas ar gyfer disgyblion ag ana-
bledd. Mae’r staff yn gwneud pob ymdrech i sicrhau fod yr ysgol yn agored i bawb. 
 
 
CYFLE CYFARTAL 
 
Mae’r Llywodraethwyr a’r staff yn frwd i hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb. 



AMSERAU’R SESIYNAU  
 
Bore  :-        8.55 a.m. - 11.45 a.m. (Cyfnod Sylfaen) 
         8.55 a.m. - 12.15 p.m. (Adran Iau) 

  
Prynhawn :-        1.00 p.m.—3.15 p.m.  

 
Dosbarth Meithrin :-     9.00 a.m.  - 11.30 a.m. (bore) 

    12.45 p.m.—3.15 p.m. (pnawn) 
 

 
 
 
 

CLWB BRECWAST AM DDIM 
 
Mae Clwb Brecwast yr rhwng 8 ac 8.45 a.m. Mae’n rhaid cyrraedd erbyn 8.30 a.m. er 
mwyn cael brecwast. Os yn cyrraedd rhwng 8.30 ac 8.45, bydd angen mynd o amgylch i 
fuarth yr ysgol. Nid oes tâl am fynychu’r clwb ond mae’n rhaid llenwi ffurflen cofrestru 
cyn mynychu y sesiwn gyntaf. Mae rhain ar gael o’r clwb. 
 
Darperir amrywiaeth o rawnfwydydd, iogwrt, tost, ffrwythau, sudd ffrwythau a llaeth 
i’r disgyblion ac mae yna amrywiaeth o weithgaredau ar eu cyfer. Mae mwy o wybodaeth 
ar gael o’r ysgol. 
 
 
 
CLWB AR ôL YSGOL 
 
 
Mae’r ysgol yn rhedeg Clwb ar ol Ysgol yn un o’r cabannau y tu cefn i’r prif adeilad. 
Oriau’r clwb yw 3.15—5.30 p.m. Mae’n costio £3.50 rhwng  3.15 a 4.30 p.m. ac yna 
£3.50 arall os yw’r plentyn yn aros wedi 4.30 p.m. Mae’n hanfodol eich yn medru casglu 
eich plentyn erbyn 5.30 p.m. 
 
 
Unwaith eto, mae mwy o wybodaeth ar gael o’r ysgol. 
 
 
 
 
 



ABSENOLDEB A GWYLIAU ADEG YSGOL 
 
A wnewch chi sicrhau eich bod yn cysylltu â’r ysgol ar fore cyntaf yr absenoldeb (yn y 
swyddfa, gyda ffôn neu e-bost) os yw eich plentyn yn sâl os gwelwch yn dda.  
 
Hoffwn eich atgoffa fod angen caniatad gan y Pennaeth os ydych yn dymuno cymryd 
eich plentyn allan o’r ysgol ar wyliau yn ystod tymor yr ysgol. Ni ddylai disgybl golli mwy 
na 5 diwrnod o ysgol oherwydd gwyliau teuluol mewn blwyddyn academaidd. Mae ffur-
flen ar gael o’r swyddfa neu oddi ar wefan yr ysgol.  Mae presenoldeb cyson yn hynod o 
bwysig i sicrhau cynydd yn addysg y disgyblion. 
 
 
 
GWISG YSGOL 
 
Siwmper ysgol gyda logo yr ysgol / Siwmper/Cardigan  - Glas brenhinol 
Crys Polo  - glas tywyll gyda logo yr ysgol 
Trwsus / Sgert / Piniffor  - glas tywyll (nefi) 
Ffrog haf—Glas 
Esgidiau tywyll 
 
 
Cwmni RAM Leisure sydd yn gwerthu ein gwisg ysgol. Eu cyfeiriad yw Trinity House, 
Whitegate Industrial Estate, Whitegate Rd,  Wrecsam LL13 8UG. Eu rhif ffôn yw 
360360. Gallwch archebu ar eu gwefan www.ourschoolwear.co.uk. Cliciwch ar ‘junior 
schools’ a gallwch weld bathodyn yr ysgol.  Byddech yn cael eich cyfeirio at y dudalen 
perthnasol.  
 
 
 
CINIO YSGOL 
 
Mae’r ysgol yn defnyddio system elctroneg di-arian. Yn syml, darperir rhif i’ch plentyn a 
dylid defnyddio’r rhif i roi credyd (gydag arian neu siec) yng nghyfrif eich plentyn. 
Mae’r peiriant talu yng nghyntedd yr ysgol  Dylid ysgrifennu sieciau’n daladwy i  Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Cysylltwch a’r ysgol os dymunech wneud cais am ‘cinio am 
ddim’. 
 
Mae’r Cyngor yn gofyn i’r gogyddes beidio a rhoi cinio ysgol i ddisgyblion lle mae’r 
ddyled yn fwy na £10. Gofynnwn yn garedig i chi beidio a rhoi’r gogyddes yn y sefyllfa 
yma.  

http://www.ourschoolwear.co.uk/


MAES PARCIO 
 
Hoffwn eich atgoffa i gymryd pwyll yn y maes parcio yn y bore a gyda’r hwyr. Yn anor-
fod, mae’r maes parcio yn hynod o brysur rhwng 8.50 a 8.55 a.m. y bore ac wedi 3.00 
tan tua 3.25 p.m. yn y prynhawn a chyfrifoldeb pawb yw sicrhau diogelwch y plant. 
Gofynnwn yn garedig i chi geisio osgoi defnyddio y maes parcio rhwng 8.50 a 8.55 a.m. 
drwy gyrraedd yr ysgol yn gynt (cofiwch gallwch chi ddefnyddio ein clwb brecwast), i 
beidio parcio yn y man gollwng yn y bore ac i beidio barcio ar draws y mannau croesi. 
Gofynnwn yn garedig i chi barchu ein cymdogion a peidio parcio mewn mannau sydd yn 
achsoi rhwystr y tu allan i’r ysgol.  Diolch yn fawr am eich cyd-weithrediad. 
 
 
TYWYDD GARW 
 
Wrth i’r gaeaf agosau, mae’n siwr y cawn rhywfaint o dywydd garw. Er gall y tywydd fod 
yn hynod o anffafriol, mae’n byr debyg y bydd yr ysgol ar agor bob dydd. Gofynnwn yn 
garedig i chi beidio a ffonio’r ysgol ar foreau o eira. Bydd gwybodaeth am statws yr ys-
gol ar ein gwefan http://ysgolidhooson.cymru ar app Schoop, ar wefan Cyngor Wrecsam 
www.wrexham.gov.uk neu drwy wrando ar Heart FM. 
 
 
 
CYSWLLT A’R YSGOL 
 
Hoffwn dynnu sylw at ein gwefan ysgol. Ar y safle, ceir llythyrau a dogfennau, calendr o 
ddigwyddiadau a llawer mwy. Os hoffech dderbyn llythyrau drwy e-bost a fyddech 
gystal ag anfon e-bost at yr ysgol gan nodi enw/enwau y disgybl/ion a’u blwyddyn ysgol. 
Byddwn yn parhau i anfon copïau caled o’r llythyrau.  Cyfeiriad e-bost: mailbox@hooson
-pri.wrexham.sch.uk  

http://www.wrexham.gov.uk/
mailto:mailbox@hooson-pri.wrexham.sch.uk
mailto:mailbox@hooson-pri.wrexham.sch.uk


CYTUNDEB YSGOL A’R CARTREF 
 
Pan fo disgyblion yn dechrau yn yr ysgol, disgwylir i’r rhieni arwyddo cytundeb rhwng 
yr ysgol a’r cartref.  
 
 
 
GWAITH CARTREF 
 
Anogir y rhieni i helpu gartref gyda gweithgaredau darllen.   
 
Mae plant yr Adran Iau yn derbyn gwaith cartref rheoliadd bob Dydd Iau. Disgwylir 
i’r gwaith gael ei gwblhau a’i ddychwelyd yn brydlon. 
 
 
 
NOSWEITHIAU RHIENI / ADRODDIADAU  
 
Mae pob dosbarth yn cynnal Noson Gwricwlaidd ym mis Medi er mwyn rhannu 
gwybodaeth am y flwyddyn i ddod. Mae’n gyfle gwych i gyfarfod yr athro / athrawes 
dosbarth newydd. 
 
Cynhelir Nosweithiau Rhieni yn nhymor yr Hydref a’r Gwanwyn fel y gallech drafod 
cynnydd eich plentyn.  
 
Darperir adroddiad ar gynnydd eich plentyn ar ddiwedd y flwyddyn ysgol.  
 
Credai’r ysgol mai’r unig ffordd o sicrhau y llwyddiant mwyaf i’r disgybl yw drwy gyd-
weithrediad llwyr rhwng y staff, y rhieni a’r disgybl. Dylai bob rhiant gysylltu a’r ysgol 
os bydd angen trafod rhywbeth gydag aelod o’r staff. Fel rheol, dylai rhieni gysylltu 
a’r athro/athrawes dosbarth yn y lle cyntaf.  
 
Os nad ydych yn hapus gyda ymateb yr athrawes, cysylltwch â Miss Bethan Thompson 
– Pennaeth y Cyfnod Sylfaen neu Mrs Manon Williams — Pennaeth Cyfnod Allweddol 2. 
Os ydych yn parhau i fod yn anfodlon cysylltwch â Mr Dyfan Jones, y Dirprwy neu Mr 
Rhodri Jones y Pennaeth. Os yn fater gofal plant neu anghenion addysgol, cysylltwch 
â Mr Sion Owen, Pennaeth yr Adran Gynhwysol. 
 
Os yw’n fater hynod ddifrifol, dylech gysylltu a’r Pennaeth yn syth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG 
 
 
Mae’n bwysig eich bod yn rhannu unrhyw wybodaeth meddygol neu deuluol gyda 
ni fel y gallwn ni gefnogi eich plentyn yn yr ysgol. 
 
Os oes gan eich plentyn Anghenion Addysgol Ychwanegol, dylech gysylltu efo 
Mr Sion Owen, Pennaeth yr Adran Gynhwysol. Rydym yn medru helpu! 
 
Gallwn helpu gyda amrywiaeth o anawsterau fel  anawsterau llefaredd, dyslecsia 
ac anawsterau corfforol.  
 
Pan fod angen, rydym yn cyd-weithio’n dda gyda asiantaethau allanol er mwyn 
rhoi cymorth i’r disgyblion a’r rhieni. 
 
 
POLISI ADDYSG ARBENNIG 
 
 
Mae yr ysgol wedi addasu ei Pholisi Addysg Arbennig ym 2017 gan ddilyn 
canllawiau’r Cynulliad Cenedlaethol. Mae copi ar gael o’r ysgol. Mae dau brif ran 
i’r polisi. 
 
 
Gweithredu Ysgol:  
 
Os ydi disgybl angen cefnogaeth ychwanegol ar ben yr hyn y mae’n ei dderbyn 
yn barod yn y dosbarth, bydd y disgybl ar gam Geithredu Ysgol. Bydd ef/hi yn 
dilyn Cynllun Addysg Unigol wedi’w lunio gan yr ysgol, y rhieni a’r disgybl.  
 
 
Gweithredu Ysgol Ychwanegol:  
 
Os nad yw plentyn sydd ar gam Gweithredu ysgol yn gwneud digon o gynnydd, 
bydd yr ysgol (gyda chaniatad y rhieni ) yn ceisio cymorth ychwanegol gan yr 
awdurdod Addysg Lleol. 
 
 
Hoffwn bwysleisio mai dim ond os mai’r ysgol sydd wedi cyfeirio y plentyn naill 
yn fewnol neu yn allanol y bydd eich/mab ar y Gofrestr Addysg Arbennig. Yn 
anturiol, byddwn yn trafod ac yn sicrhau eich caniatad chi yn y mater yma. 
 
 
 
 
 



Mae’r ysgol yn gofyn am gyfraniadau gwirfoddol gan rieni am rai o’r gweithgareddau allgyr-
siol. Nid oes angen talu am glybiau chwaraeon ar ôl ysgol. 
 
 
 
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae ein disgyblion wedi cael y cyfle i gymeryd rhan yn ac 
ymweld a’r canlynol: 
 
Ymweliad a Pantomeim lleol 
Gwasanaethau Diolchgarwch  
Sioeau Nadolig  
Eisteddfod Ysgol  
Eisteddfod yr Urdd  
Gwyl Gerddoriaeth Ieuenctid Wrecsam 
 
Maes Awyr Manceinion a Techniquest 
Bryngaer Croesoswallt a Chonwy 
Speke Hall a’r Planetarium yn Lerpwl 
Amgueddfa Ryfel Manceinion  ac Erddig 
 
Tridiau yng Ngwersyll yr Urdd Glan Llyn  
Tridiau yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd  
Tridiau yng Ngwersyll Yr Urdd Llangrannog 
Diwrnod Technoleg yn Ysgol Morgan Llwyd  
 
 
Er mwyn cymryd rhan mewn nifer o’r gweithgareddau, mae angen bod yn aelod o’r 
Urdd. Mi fydd yr ysgol yn rhoi gwybodaeth am sut i ymaelodi efo’r Urdd yn noswei-
thiau cwricwlaidd mis Medi a thrwy lythyrau ysgolyn ystod y flwyddyn. 
 
 
Yn olaf carwn dynnu sylw at yr holl weithgareddau a drefnwyd gan y Gymdeithas Rhieni ac 
Athrawon. Drwy drefnu sawl gweithgraedd gan gynnwys disgo, noson Bingo, Ffair Haf a 
Nadolig, rydym yn codi arian sylweddol a chyfrannu llawer i fywyd yr ysgol. 
 
 
 
 

GWEITHGAREDDAU ALLGYRSIOL 

‘Mae’r ymweliadau addysgol a’r amry-
wiaeth eang o gyfleoedd allgyrsiol yn 
cyfoethogi profiadau’r disgyblion yn 
effeithiol.’ 
 
Adroddiad Estyn 2011 

‘Mae’r ysgol yn rhan bwysig o gymuned y 
pentref gan gyfrannu’n gyson ay 
gyngherddau, gwasanaethau ac eistedd-
fodau lleol.’ 
 
Adroddiad Estyn 2011 



Mae’r ysgol yn darparu llu o gyfleoedd gwahanol yn y byd chwaraeon. Rydym yn awyddus i 
roi cyn gymaint o amrywiaeth ag sydd bosibl i’n disgyblion. 
 
Mae pob disgybl Cyfnod Allweddol 2 yn cael gwersi nofio a neilltuir neuadd yr ysgol am un 
awr yr wythnos i bob dobarth fel y gall pob disgybl fwynhau o leiaf un sesiwn o Addysg 
Gorfforol yr wythnos—beth bynnag fo’r tywydd.  
 
Yn eu gwersi, mae cyfle i’r disgyblion fwynhau gwersi gymnasteg, dawns, pêl droed, pêl 
rwyd, rygbi, hoci, athletau, criced, tenis a rownderi. Anogir pawb i gymryd rhan gyda’r 
pwyslais ar fwynhad.  
 
Mae gan yr ysgol llu o glybiau chwraeon ar ôl ysgol gan gynnwys:- 
• Clwb chwaraeon bechgyn 
• Clwb chwaraeon merched 
• Clwb gymnasteg 
• Clwb dawns 
 
Yn y blynyddoedd diwethaf mae’r ysgol wedi cymryd rhan mewn cystadlaethau pêl droed, 
pêl rwyd, rygbi, hoci, criced, dodgeball, nofio  ac athletau gan sicrhau peth llwyddiant. Mae 
ein tim gymnasteg a dawnsio creadigol wedi cael llwyddiant mawr yn Eisteddfod Genedlae-
thol yr Urdd er sawl blwyddyn. 

CHWARAEON 

“Sbardunwyd eu diddordeb a’u dealltwriaeth gan 
…….weithgareddau corfforol allgyrsiol niferus iawn.” 

 
Adroddiad Estyn 2011 



 

 
FFISIG YN YR YSGOL 
Os yw’n angenrheidiol i blant dderbyn ffisig yn ystod oriau ysgol, bydd yn rhaid 
i’r rhieni wneud trefniadau priodol. ONIBAI MEWN AMGYLCHIADAU ARBEN-
NIG, NI FYDD FFISIG FATH YN CAEL EI ROI GAN STAFF YR YSGOL. 
 
ADDYSG RYW AC IECHYD 
Ar lefel gynradd, y prif amcan yw paratoi’r plant i allu ymdopi gyda’r sialens 
gorfforol ac emosiynol o dyfu i fyny ac i roi iddynt wybodaeth elfennol am 
atgenhedlu. Bydd y ddysgeidiaeth sy’n gael ei gynnig gan yr ysgol yn ystyried 
barn y rhieni ar y cynnwys a’r cyflwyniad. Gall rhieni dynnu eu plant o’r holl gwrs 
addysg rhyw a ddarperir neu rhan ohono. 
 
ADDYSG GREFYDDOL 
Mae gan bob rhiant yr hawl i dynnu eu plentyn yn gyfan gwbl neu’n rhannol o ad-
dysg grefyddol ac addoli ar y cyd. 
 
TROSGLWYDDO I YSGOLION UWCHRADD 
Yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r rhan fwyaf o’r plant wedi trosglwyddo i Ysgol 
Morgan Llwyd. Os yw rhieni eisiau manylion  pellach dylent gysylltu gyda’r ysgol 
uwchradd berthnasol.  
 
IECHYD A DIOGELWCH 
Yn naturiol, un o’n blaenoriaetau pennaf yw sicrhau iechyd a diogelwch pawb 
sydd yn ymwneud a’r ysgol—y disgyblion, staff, rhieni ac ymwelwyr. Mae gan yr 
ysgol bolisi Iechyd a Diogelwch cynnhwysfawr ac mae Iechyd a Diogelwch ar 
agenda pob cyfarfod o’r Llywodraethwyr. Mae nifer fawr o weithdrefnau mewn 
lle i sicrhau diogelwch pawb. Os hoffech weld y dogfennau perthnasol, 
cysylltwch a’r Pennaeth. 
 
DIOGELWCH AC AMDDIFFYN PLANT 
Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn datgan yn glir fod gan ysgolion ran bwyisg 
iawn i’w chwarae ym mhroseasau gwarchod plant o gamdrin. Mae’r ysgol yn dilyn 
canllawiau’r Awdurdod Lleol wrth ymateb i achosion yn ymwneud a lles a          
diogelwch disgyblion, ac mae polisi’r ysgol yn nodi’n glir y gweithdrefnau y bydd 
yr ysgol yn ei dilyn. Mae gan yr ysgol ddylestswydd i gyfeirio unrhyw bryderon 
sydd yn ymwneud a lles unrhyw ddisgybl i’r Gwasanaethau Cymdeithasol  ac/
neu’r heddlu. Mr S Owen yw cydgysylltydd lles a chynhwysiad yr ysgol, gyda’r 
Pennaeth neu’r Dirprwy yn cymryd cyfrifoldeb yn ei absenoldeb. Mr P          
Pemberton yw’r aelod dynodedig o’r Corff Llywodraethol sydd gyda           
chyfrifoldeb am Ddiogelwch ac Amddiffyn Plant. 



 
DYDDIADAU GWYLIAU YSGOL 2018 / 2019 

 
 

Tymor yr Hydref 
 
Agor    Dydd Llun, Medi’r 3ydd 2018  
Cau    Dydd Gwener, Hydref y 26ain 2018 
Agor    Dydd Llun, Tachwedd y 5ed 2018 
Cau    Dydd Gwener, Rhagfyr yr 21ain 2018  
 
 
Tymor y Gwanwyn 
 
Agor    Dydd Llun, Ionawr y 7fed 2019 
Cau    Dydd Gwener, Chwefror y 22ain 2019 
Agor    Dydd Llun, Mawrth y 4ydd 2019 
Cau    Dydd Gwener, Ebrill 12fed 2019 
 
 
Tymor yr Hâf 
 
Agor    Dydd Llun, Ebrill y 29ain 2019 
Gwyl Banc Mai  Dydd Llun, Mai y 6ed 2019 
Cau    Dydd Gwener, Mai y 24ain 2019 
Agor    Dydd Llun, Mehefin yr 3ydd 2019 
Cau    Dydd Gwener, Gorffennaf yr 22ain 2019 
 

 
 

Diwrnodau Hyfforddiant Staff, pan fydd yr ysgol ar gau i’r disgyblion 
 

Dydd Llun, Medi’r 3ydd 2018 
Dydd Mawrth, Medi’r 4ydd 2018 

Dydd Llun Ionawr 7fed 2019 
Dydd Llun, Ebrill 29ain 2019 

Dydd Llun, Gorffennaf 22ain 2019 
 

  
 



GWYBODAETH PELLACH  
 

 
 
TREFNIADAU’R A.A.LL. AR GYFER YSTYRIED CWYNION  
YNGLYN A’R CWRICWLWM. 
 
Gellir gweld dogfen sy’n egluro’r trefniadau uchod yn Swyddfa’r Ysgol; 
 
Dyma’r drefn yn fras :- 
  
          Lefel anffurfiol  -  trafodaeth gyda’r athro/athrawes 
 
 Trafodaeth gyda’r Pennaeth Cyfnod Sylfaen / Adran Iau / Cydgysylltydd Cynhwysedd  
 
 Cyfarfod gyda’r Pennaeth 
 
 Cwyn swyddogol i’r Corff Llywodraethol drwy lythyr ysgrifenedig wedi ei arwyddo 
 
 Cwyn swyddogol i’r A.A.Ll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOGFENNAU AR GAEL I’W HARCHWILIO YN YR YSGOL 
 
Gofynnir i rieni gysylltu a’r ysgol o flaen llaw os ydynt yn dymuno gweld y dogfennau  
canlynol: 
 
            
 
  Dogfennau Adran Addysg a Gwyddoniaeth 
  Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 
  Cofnodion Cyfarfodydd y Llywodraethwyr 
  Adroddiad Estyn 
  Prospectws yr Ysgol 
  Polisiau’r Cwricwlwm 
  Polisiau Rheolaethol 
 
 
 
 
 
 



Targedau Cwricwlwm Cenedlaethol a Chanlyniadau’r Ysgol am 2018 
National Curriculum Targets & the school’s results for 2018 

 
Cyfnod Sylfaen(Asesiad Athro diwedd blwyddyn 2) 
Foundation Phase(End of Year 2 Teacher Assessment) 
 

 
 
Mae’r canranau uchod ar gyfer nifer o ddisgyblion a lwyddodd i gyrraedd Deillaint 5+ ar ddiwedd blwyddyn 2. 
The above percentages show the number of pupils who succeeded to achieve Outcome 5+ at the end of year 2. 
 
Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 
 

 
 
Mae’r canranau uchod ar gyfer nifer o ddisgyblion a lwyddodd i gyrraedd Lefel 4+ ar ddiwedd blwyddyn 6. 
The above percentages show the number of pupils who succeeded to achieve Level 4+ at the end of year 6. 
 

Pwnc/Subject Targed / Target Canlyniad/Result Cymru/Wales 

Mathemateg 
Maths 

94% 92% 90% 

Personol a Chymdeithasol 
Personal and Social 

92% 92% 95% 

Cymraeg / Welsh 
  

92% 92% 91% 

Pwnc/Subject Targed / Target Canlyniad/Result Cymru/Wales 

Mathemateg 
Maths 

100% 100% 92% 

Gwyddoniaeth / Science 
  

100% 100.1% 92% 

Cymraeg / Welsh 
  

97% 97% 92% 

Saesneg / English 
  

100% 100% 91% 


