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Ychydig am yr ysgol

Ysgol gynradd ddwyieithog ddynodedig yw 

Ysgol I. D. Hooson. Lleolir yr ysgol ym mhentref 

Rhosllanerchrugog ar gyrion tref Wrecsam. 

Cymraeg yw prif gyfrwng gwaith a bywyd yr 

ysgol. Mae  disgybl rhwng 3 ac 11 oed ar y 

gofrestr, yn cynnwys disgyblion oed meithrin. 

Mae 11 dosbarth oed cymysg yn yr ysgol gan 

gynnwys dosbarth ar gyfer plant meithrin. Mae 

tua 2% o’r disgyblion yn siarad Cymraeg 

gartref. Ychydig iawn sydd o gefndir lleiafrifol 

ethnig. Mae’r ysgol wedi adnabod tua 7% o’i 

disgyblion fel rhai sydd ag anghenion dysgu 

ychwanegol.

Gweledigaeth
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Bydd y cyfnod yn yr ysgol yn paratoi ein plant at fywyd mewn byd sydd yn newid, er mwyn 
eu galluogi i ddefnyddio profiadau ysgol wrth ymateb i weithgareddau bywyd go iawn.

Byddwn yn rhoi cyfleoedd creadigol, cyfoethog ac eang i’r plentyn sydd yn ei galluogi i 
ymarfer a datblygu medrau gydol oes.

Bydd ein cwricwlwm yn y hybu annibynniaeth, hyder ac ymwybyddiaeth ein plant fel
unigolion, o’r byd o’n cwmpas, diwylliant a threftadaeth. 

Cytunwyd ar ein

gweledigaeth gan

ystyried barn  

disgyblion,, rhieni, 

staff a 

Llywodraethwyr

Ein cwricwlwm

yw’r hyn y bydd

ein dysgwyr yn ei

brofi yn yr ysgol

hon.



Ein proses gynllunio
Wrth gynllunio ein cwricwlwm, byddwn yn dathlu’r iaith Gymraeg, ei

diwylliant a’i threftadaeth. Mae ein cwricwlwm yn cynnwys amryw o 

hanfodion – profiadau a gwybodaeth yw rhain y credwn sy’n rhan

allweddol o daith y plentyn drwy Ysgol I D Hooson. 
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Dyddiadau

dathlu.

Ein iaith.

Dwyieithrwydd

Ein tafodiaith

Iechyd a Lles

Beth yw’r

Urdd?

Pwy oedd

I D Hooson ?

Cynhwysiant

Ein cymuned

Ein Pentref

Ein gwlad
Be dwi’n wybod

am Gymru ?
Ysgol y 

Goedwig –

dysgu tu allan

Be dwi’n

wybod am y 

byd ?

Bod yn

greadigol

Arweinyddion

Hapusrwydd



Daw ein gwerthoedd yn rhan allweddol o’n gwaith o gynllunio ar gyfer y cwricwlwm

newydd. Mae’r gwerthoedd hyn yn llifo ar draws ein prosesau o gynllunio

gweithgareddau ysgogol a symbylus fydd yn datblygu a gwella pob unigolion, ac yn

cyfrannu at wireddu ein gweledigaeth fel ysgol ar gyfer pob unigolyn.
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Mae ein hanfodion a’n gwerthoedd yn cysylltu’n agos. Mae ein gwerthoedd yn treiddio ar draws y profiadau

amrywiol a gynllunir, gyda 4 diben y cwriwclwm yna yn bwydo craidd ein cynllunio.

9/3/20XX Presentation Title

Meddylfryd o 

Dwf

Siarter Iiath

Yr Urdd a 

pherfformio

Ysgolion

Iach Taith 360

AAGD

SAP

Ysgol Eco

Cymraeg

Parch

Ein 

Gorau

4  Diben

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Iechyd a Lles

Fel ysgol byddwn yn sicrhau ein bod yn ymateb i anghenion pob

disgybl drwy sicrhau fod y dysgu a’r addysgu o’r safon uchaf. Mae ein

darpariaeth ‘universal’ yn cynnwys addysgu dosbarth cyfan, 

gwahaniaethu effeithiol, gwaith cefnogi mewn grwp yn ogystal a 

ymyraethau penodol grwpiau bach, gyda lefel ymyraeth a 

chefnogaeth yn cael ei arwain o waith asesu parhaus gofalus. Rydym

hefyd yn cydweithio gyda asiantaethau allanol wrth ymateb i

anghenion dysgu ychwanegol

Mae Iechyd a Lles pob unigolyn yn ffocws

barhaus oddi mewn i bopeth a wnawn yn

yr ysgol. Mae gan ein disgyblion fynediad

i ymyraethau amrywiol sydd yn cynnwys

ymyraethau arbenigol fel cwnsela, SAP, 

Ffrindiau Da. Byddwn yn cynnal

wythnosau iechyd a lles rheolaidd yn

ystod y flwyddyn. Mae’r awr arbennig ar

ddiwedd wythnos yn rhoi cyfle i

ddisgyblion rannu a dathlu llwyddiannau a 

diddordebau, gyda systemau gwobrwyo

megis cyrraedd y gol a’r cwpan a system 

golau traffig, yn deillio o ymagweddau

cadarnahol tuag at y dysgu, bywyd ysgol

a’n gwerthoedd. 

Mae meddylfryd o dwf hefyd yn rhan

allweddol o cwricwlwm, a byddwn yn

hybu ac yn annog hyn drwy gydol ein

dysgu a’n haddysgu.



Mae’r cwricwlwm yn galon i’r ysgol. Mae ein cwricwlwm yn un eang a 

chytbwys ar gyfer pob oed a gallu, sy’n darparu a chynnig ystod o 

gyfleoedd a phrofiadau. Ynghlwm a’r cwricwlwm, mae 4 diben

Cwricwlwm i Gymru yn graidd i’r hyn a gynllunir, ac yn treiddio drwy

gynlluniau’r ysgol. 

Uchelgeisiol, Galluog

Mentrus, Creadigol

Egwyddorol a Gwybodus

Iach, Hyderus

, Hyderus

9/3/20XX Presentation Title 6



Sut ydym yn cynllunio ?

Bydd ein cynllunio yn cychwyn o’r 4 diben, gan ddilyn trywydd thema neu 

gwestiwn mawr sydd yn rhoi cyfle i’r dysgwyr gyfrannu at yr hyn maent

am ei ddysgu a’i ddarganfod, yn ogystal a’r profiadau yr hoffent ei profi, 

gan feddwl gyda meddwl agored ac yn drawsgwricwlaidd drwy gydol y 

broses.

Yr athro fydd wedyn yn llywio’r dysgu a’r addysgu gan ystyried barn a 

syniadau dysgwyr. Bydd cyfle i’r dysgwyr weithio mewn ffyrdd gwahanol er 

mwyn gwella eu dysgu.



Symud ymlaen – eang a chytbwys
Yn dilyn 4 diben craidd ein cwricwlwm, mae’r profiadau amrywiol a gynllunir i ddysgwyr ein

hysgol yn mynd ar drywydd 6 Maes Dysgu a Phrofiad. Mae tim cwricwlaidd unigol i bob MDPh

sydd a chyfrifoldeb o gytuno ar bolisi, a sicrhau cydbwysedd ac amrywiaeth yn y profiadau gan

ystyried datganiadau o’r hyn sy’n bwysig ar gyfer pob MDPh. Mae’r datganiadau hyn yn

gysylltiedig a’r 4 diben ac yn helpu i drefnu’r dysgu er mwyn sicrhau fod dysgwyr yn cael y 

sgiliau, profiad a gwybodaeth ddisgyblaethol briodol, wrth i bob dysgwr ddilyn llwybr ei taith drwy’r

ysgol. 
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6 MDPh
Datganiadau’yr
hyn sy’n bwysig

Iechyd a Lles

Iaith a 
Chyfathrebu

Mathemateg a 
Rhifedd

Gwyddoniarth
a Thechnoleg

Dyniaethau

Addysg
Grefyddol

Celfyddydau
Mynegianol



6 Maes Dysgu a Phrofiad
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Y chwe maes dysgu a phrofiad

Y Celfyddydau 
Mynegianol

Iechyd a Lles Dyniaethau Mathemateg a 
Rhifedd

Ieithoedd, 
Llythrennedd a 
Chyfathrebu

Gwyddonaieth a 
Thechnoleg

Mae archwilio’r 

celfyddydau 

mynegiannol yn 

hanfodol er mwyn 

dyfnhau sgiliau a 

gwybodaeth 

gelfyddydol, ac mae’n 

galluogi dysgwyr i ddod 

yn unigolion chwilfrydig 

a chreadigol.

Mae datblygu iechyd a 

lles y corff yn arwain at 

fuddiannau gydol oes

Mae ymholi, archwilio 

ac ymchwilio yn 

ysbrydoli chwilfrydedd 

am y byd, ei orffennol, 

ei bresennol a’i ddyfodo

Defnyddir y system rif i 

gynrychioli a chymharu'r 

perthnasoedd rhwng 

rhifau a meintiau

Mae deall ieithoedd yn 

allweddol i ddeall y byd 

o’n hamgylch

Mae ieithoedd yn ein 

cysylltu â’n gilydd

Mae bod yn chwilfrydig

a chwilio am atebion yn

hanfodol i ddeall a 

rhagfynegi ffenomenau

TRAWSGWRICWLAIDD

Rhifedd Llythrennedd TGCh

Byddwn yn cynllunio ar gyfer datblygu sgiliau trawsbynciol ar draws y 6 maes dysgu a phrofiad gan wneud defnydd o’r
fframweithiau diwygiedig cenedlaethol

Mae’r cwricwlwm yn rhoi’r rhyddid i ni gynllunio ein cynnwys ein hunain

gan ddilyn ein trywyddau dysgu sydd yn unigryw i’n hysgol ni ac sydd yn

seiliedig ar :

Mae addysgu ardderchog yn sail i lwyddiant ein disgyblion. Rydym yn ystyried yr ysgol fel 

sefydliad sydd yn dysgu, sydd yn dysgu am, ac yn barod i arbrofi ac ymchwilio yn barhaus i 

ddulliau addysgu effeithiol er budd pob disgybl. Mae’r ffocws hwn yn seliedig ar ein dealltwriaeth 

a’n hymwybyddiaeth o’r 12 egwyddor addysgegol.

Mae datganiadau ‘Yr hyn sy’n Bwysig’ ar

gyfer pob maes dysgu yn gysylltiedig a’r 4 

diben ac yn helpu i drefnu’r dysgu er mwyn

sicrhau fod dysgwyr yn caell sgiliau, profiad

a gwybodaeth briodol.
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Cytuno ar yr hyn ydym am ei

gyflawni o fewn pob MDPh

Polisi un tudalen yn cynnwys

datganiadau o ‘Yr hyn sy’n

Bwysig’ ar gyfer pob MDPh
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Cysylltu’r cynllunio gyda Meysydd Dysgu a Phrofiad

Medrau Llythrennedd, Rhifedd a 

Digidol yn rheadru drwy pob MDPh

Wrth symud ymlaen i gynllunio profiadau dysgu, bydd y pwyslais ar

gynllunio profiadau dysgu cyfoethog, eang ac o ansawdd uchel i’n

dysgwyr, sy’n addas i’w hoedran a’u datblygiad. Mae hyn yn cynnwys

rhoi digon o amser i osod ffocws ar feithrin sgiliau sylfaenol fydd yn eu

galluogi i’w defnyddio oddi mewn i ystod eang o weithgareddau a 

phrofiadau dysgu. 

Gofynion Mandadol

Mae’n rhaid sicrhau fod y 

disgyblion yn dysgu am:

Grefydd, gwerthoedd a 

moeseg.

Addysg cydberthynas a 

rhywioldeb.

Y Gymraeg

Saesneg (CA2)

Mae sicrhau fod yr

elfenau canlynol hefyd yn

rhan o’r cynllunio yn rhan

arall o’n hanfodion

cynllunio:

Dysgu yn

drawscwricwlaidd.

Mwynhau dysgu

Iechyd & Lles

Cymuned/ Teuluoedd
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Cysylltu’r 12 egwyddor addysgeg

Meddlyfryd

Twf

Partner 

Trafod

Adborth

effeithiol

Pwerau

Dysgu

Ardaloedd

Dysgu



Cynllunio a themau
Bydd thema neu gwestiwn mawr yn ysgogi’r cyfleoedd ar lawr dosbarth, gyda’r dysgwr a’r athro yn cydweithio

yn agos yn y broses gynllunio. Bydd gwybodaeth a gesglir gan y disgyblion yn ffynhonell wybodaeth werthfawr

i’r cynllunio. Daw cyfleoedd i ymarfer a datblygu medrau rhif, ieithyddol a digidol yn rhan o’r cynllunio, gyda

elfen gryf drawsgwricwlaidd. Mae gweithgareddau a threfn dosbarth dyddiol yn cynnwys gweithgareddau ble

rhoddir ffocws ar fedrau sylfaenol, cyfleoedd i weithio o fewn ardaloedd/parthau dysgu, yn ogystal a 

chyfleoedd i weithio yn yr awyr agored. Drwy’r trefniant dosbarth, bydd cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu

medrau o fewn sawl cyd-destun yn ogystal a datblygu eu sgiliau annibynnol. Rhoddir cyfleoedd i ddysgu

cyflwyno a dehongli eu gwaith mewn sawl dull gwahanol.

Mae cylch thema yn gosod braslun o ran trywyddau dysgu a ffocws MDPh sydd yn sicrhau cydbwysedd

profiadau tymor hir. Mae elfen gryf o hyblygrywdd o ran y themau a ddewisir, a bydd sefyllfaoedd a 

digwyddiadau annisgwyl yn gallu procio ac arwain y dysgu i gyfeiriadau gwahanol .
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Rydym ni yn

rhan o’r

cynllunio !



Asesu a Chynnydd
Mae dilyniant dysgwyr ar hyd continwwm dysgu rhwng 3 ac 

16 oed yn ganolog i’r Cwricwlwm i Gymru. Byddwn yn

defnyddio amrywiol strategaethau asesu a fydd yn galluogi

pob dysgwr unigol i wneud cynnydd ar gyflymder priodol, 

gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi a’u herio yn unol â 

hynny. Rydym yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau ac 

adnoddau fel rhan o brosesau ysgol gyfan i fonitro a mesur

cynnydd yr unigolyn. 
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Mae ein trefniadau a dulliau o asesu a monitro yn amrywiol, 

ac mae’r wybodaeth sydd ar gael ac a ddefnyddir yn

amrywio ar draws yr ysgol.

Mae’r cylch asesu yn nodi hanfodion y brosesu o fesur cynnydd

er budd datblygiad pob disgybl. Mae ein disgyblion yn ganolog

i’n prosesau asesu.



Llyfrau asesu, 

trafodaethau, 

arsylwadau a 

gwaith dysgwyr yn

cyfrannu at 

dystiolaeth

Sut ydym yn

asesu a 

monitro

cynnydd ?

Asesu dyddiol

yr athro drwy

adborth

parhaus

Asesu proffesiynol yn

broses ble bydd

athrawon yn cyfarfod yn

rheoliadd ar gyfer

trafodaethau proffesiynol

ac i rannu gwaith

disgyblion.

Cofnodi yr hyn yr

ydym yn wybod

am y disgybl ar

gychwyn ei daith

yn yr ysgol ar ffurf

asesiadau

gwaelodlin

Polisi asesu yn

nodi 

gweithdrefnau

ysgol

Cofnodion

canolog i

gynnwys data 

allweddol am 

gyrhaeddiad

unigolion

Teclyn Taith

360 yn offeryn

ysgol gyfan i

gofnodi a 

thracio

cynnydd

Asesiadau

Rhifedd a 

Darllen

Cenedlaethol

yn adnodd

gwerthfawr

Asesiadau

PASS yn asesu

a monitro

agweddau yn

ymwneud a lles

disgyblion

Defnydd o 

brofion asesu

CATs i asesu a 

monotro

datblygiad

gwybyddol

Adborth

rheolaidd i

rieni a 

gofalwyr


