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Annwyl Rieni,  

Mae dewis yr ysgol gywir ar gyfer eich plentyn yn hollbwysig. Mae rhan fwyaf o 

rieni angen yr addysg orau ar gyfer eu plant ond maent hefyd am iddynt fod yn 

hapus a theimlo’n saff a diogel.  Yn Ysgol Dyffryn Trannon, credwn y gallwn gynnig 

yr holl bethau hyn. Ymfalchïwn y gallwn gynnig addysg eang, cytbwys a llawn ar 

gyfer y cyfnod sylfaen a chyfnod allweddol 2. Cynigiwn addysg trwy gyfrwng y 

Gymraeg a thrwy gyfrwng y Saesneg gan fod Ysgol Dyffryn Trannon yn ysgol ddwy 

ffrwd.  

Credwn fod plant yn dysgu orau mewn amgylchedd gyfeillgar, hapus a heriol ac 

ymfalchïwn yn ein haddysg eang a chytbwys ar gyfer ein disgyblion. Mae safonau 

uchel yr addysgu yn cael ei darparu gan athrawon ymroddgar a gweithgar, sy’n 

galluogi disgyblion i weithio mewn amgylchedd gyfeillgar a chefnogol.   Rydym bob 

amser yn gwerthfawrogi’r unigolyn a chredwn y dylai amser pob disgybl yn yr ysgol 

fod yn un gwerthfawr a buddiol. Yn Ysgol Dyffryn Trannon, credwn fod plant yn 

elwa orau o’u haddysg gynradd pan mae rhieni, athrawon a disgyblion yn 

cydweithio’n effeithiol fel partneriaid mewn dysgu. Anogir rhieni i gysylltu efo’r 

ysgol os oes ganddynt unrhyw ymholiadau. Edrychwn ymlaen i groesawu rhieni 

newydd a phlant i’n hysgol “deuluol” a mawr obeithiwn y bydd eich plentyn yn 

canfod hapusrwydd a theimo’n hollol ddiogel yn Ysgol Dyffryn Trannon.  

Os y penderfynwch i anfon eich plentyn i Ysgol Dyffryn Trannon, hyderaf y byddwch 

wedi gwneud y dewis cywir. Edrychaf ymlaen i’ch cyfarfod yn fuan ac os oes 

gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cofiwch gysylltu efo swyddfa’r ysgol 

unrhyw amser.  

Yn gywir, 

Pennaeth 

GAIR GAN Y PENNAETH 
 

Mae’r Pennaeth ar gael i gyfarfod rhieni sydd 

angen trafod unrhyw fater. Gofynnwn yn 

garedig i rieni gysyltu efo’r swyddfa i wneud 

apwyntiad os yn bosibl. 
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MANYLION AM YR YSGOL 

Ysgol Dyffryn Trannon, TREFEGLWYS, Caersws, Powys SY17 5PH 

Rhif ffôn: 01686 430644 

e-bost:     swyddfa@dyffryntrannon.powys.sch.uk 

Pennaeth: Mrs Caroline Harries 

Cadeirydd y Corff Llywodraethol: Mr Adrian Thomas 

 

 

 

Awdurdod Lleol Powys 

Cyngor Sir Powys, 

County Hall, 

Llandrindod, Powys. 

LD1 5LG 

Rhif ffôn: 01597 826000   

Ysgol dwy ffrwd yw Ysgol Dyffryn Trannon ble mae’r disgyblion yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg 

neu’r Saesneg. Un o amcanion yr ysgol yw sicrhau cydraddoldeb o ran y cyfleoedd fel bod yr holl ddisgyblion 

yn datblygu i fod yn ddysgwyr dwyieithog o ran y Gymraeg a’r Saesneg. I’r rhai ohonoch sydd angen 

gwybodaeth ychwanegol am addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, cysylltwch â’r pennaeth yn y lle cyntaf.   
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AMCANION YR YSGOL 

‘Pethau bach, pob peth o bwys, yma yn Nhrefeglwys’ 

 

Amcanion:  

Cwricwlwm  

• Darparu cwricwlwm eang, cytbwys, perthnasol ac addas ar gyfer anghenion y disgyblion er mwyn 

hybu datblygiad cyflawn pob plentyn  

• Sicrhau fod pob plentyn yn caffael y sgiliau allweddol o ran llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd 

digidol gan ddatblygu’r gallu i’w defnyddio’n effeithiol ar draws y cwricwlwm 

Ethos  

• Creu hinswdd o ofal, dealltwriaeth, gwerth a pharch  

• Cyflawni cydraddoldeb o ran cyfleoedd drwy ddarparu cwricwlwm sy’n rhoi’r cyfle i bob plentyn i 

gyflawni i’w llawn potensial, gan fabwysiadu parch at wahanol ddiwylliannau a chrefyddau.  

• Hyrwyddo sgiliau dwyieithrwydd a myfyrio ar iaith a diwylliant Cymru 

Ansawdd yr Addysg  

• Hyrwyddo caffael gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth berthnasol, a gwella ansawdd ac 

effeithiolrwydd dysgu trwy weithgareddau y mae plant yn eu hystyried yn ystyrlon ac yn ysgogol 

• Helpu plant i ddatblygu meddyliau bywiog, ymholgar gyda’r gallu i resymu  

• Helpu i ddatblygu sgiliau canolbwyntio, cymhwyso a hunanddisgyblaeth disgyblion a chynyddu eu 

gallu i ddysgu trwy anogaeth. 

Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

• Creu amgylchedd weithgar sy’n ysgogi a chefnogi’r holl staff, ble mae eu cyfraniadau a’u sgiliau’n 

cael eu hadnabod a’u gwerthfawrogi  

• Cynnal a datblygu perthnasau gweithio cadarn rhwng y llywodraethwyr, pennaeth a staff a hynny 

er budd y gymuned ysgol ehangach 

 

Yn Ysgol Dyffryn Trannon, anelwn i gydweithio fel athrawon, rhieni a 

llywodraethwyr, i ddarparu’r addysg orau bosibl a fydd yn paratoi ein disgyblion ar 

gyfer bywyd a byd gwaith.  
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Pennaeth Mrs Caroline Harries 
 

Dirprwy Bennaeth Mrs Siân Richards 
 

Athrawes Cyfnod Sylfaen – Derbyn a Blwyddyn 
(Cyfrwng Gymraeg)  

Mrs Beth Jones 

Athrawes Cyfnod Sylfaen – Blwyddyn 1 a 2 – 4 
diwrnod (Cyfrwng Gymraeg)  

Mrs Sara Parry Morgans 

Athrawes Cyfnod Sylfaen – Blwyddyn 1 a 2 - 1 
diwrnod (Cyfrwng Gymraeg) 

Miss Leanne Jones 

Athrawes Cyfnod Sylfaen (Ffrwd Saesneg) Miss Becca Hill 

Athrawes cyfnod allweddol 2 – Blwyddyn 3 a 4 
(Cyfrwng Cymraeg) 

Mrs Siân Richards 

Athrawes cyfnod allweddol 2 – Blwyddyn 5 a 6 
(Cyfrwng Cymraeg) 

Mrs Gwenfair Owen 

Athrawes cyfnod allweddol 2 – Blwyddyn 3 --6 
(Cyfrwng Saesneg) 

Mrs Jemma Davies 

Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch – Cyfnod 
Sylfaen a chyfnod allweddol 2 

Mrs Myra Williams 

Cynorthwy-ydd Dysgu – Cyfnod Sylfaen Miss Caryl Pughe 

Cynorthwy-ydd Dysgu – Cyfnod Sylfaen Mrs Nesta Jones 

Cynorthwy-ydd Dysgu – Cyfnod Sylfaen Mrs Emma Baker Davies 

Cynorthwy-ydd Dysgu – Cyfnod Sylfaen Mrs Nicola Macken 

Cynorthwy-ydd Dysgu – Cyfnod Sylfaen Miss Anna Foulkes 

Cynorthwy-ydd Dysgu – Cyfnod Sylfaen Miss Carwen Morgan 

Mês Bach (Sefydliad 3 mlwydd oed) Mrs Emma Baker Davies & Mrs Anna Gethin 

Goruchwylwyr amser cinio Mrs Ann Jones & Mrs Tracy Jones 

Ysgrifenyddes Mrs Tracy Jones 

Staff Clwb Brecwast Mrs Emma Baker Davies & Mrs Tracy Jones 

CYFARFOD Y STAFF 
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CYFLE CYFARTAL 

Yn Ysgol Dyffryn Trannon, ein nod yw ystyried yr holl bobl - staff a disgyblion â 

pharch cyfartal waeth beth fo'u rhyw neu hil a darparu amgylchedd addysgol a 

chymdeithasol a fydd yn cefnogi ac yn tynnu ar gyfraniadau pob unigolyn a grŵp yn 

yr ysgol. Mae bechgyn a merched yn cael mynediad cyfartal i bob agwedd ar y 

cwricwlwm ac at ddatblygiad darllen, ysgrifennu a rhifedd. Mae gan bob plentyn 

fynediad cyfartal i sgiliau technoleg gwybodaeth a chyfathrebu.  Rydym yn parchu 

hawl pob plentyn gan gynnwys disgyblion ag anableddau ac anghenion addysgol 

arbennig i gwricwlwm eang cytbwys, perthnasol a gwahaniaethol o fewn 

fframwaith y cwricwlwm cenedlaethol wedi'i integreiddio mor llawn â phosibl i bob 

maes o fywyd ysgol. 
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Mae Ffurflenni Derbyn ar gael o swyddfa’r ysgol. Gall y Pennaeth gynnig cyngor ynglŷn â dyddiadau 

derbyniad posibl, ymweliadau cyn-dderbyniad, addysg cyfrwng Cymraeg, trefniadau cludiant ayyb.   

Dylid dychwelyd pob Ffurflen Derbyn i Adran Derbyniad a Chludiant Cyngor Sir Powys. Gall plant gael 

eu derbyn ar ddechrau tymor eu penblwydd yn bump oed. Pan fo plant yn trosglwyddo o ysgol arall 

byddai’n fuddiol trefnu ymweliad fel bo modd iddynt dreulio amser yn y dosbarth newydd er mwyn 

hwyluso’r trosglwyddiad.     

Mae pob disgybl, yn ddiystyriol o abledd neu anabledd yn cymeryd rhan ym mhob agwedd o fywyd 

yr ysgol. Mae ein Cynllun Hygyrchedd yn cael ei adolygu’n rheolaidd gan y Llywodraethwyr ac mae 

copi ar gael ar ein gwefan fel rhan o’r Cynllun Cyfadroldeb Strategol. Fel ysgol gynradd, mae gennym 

yr hyblygrwydd i addasu er mwyn ymdopi ac anghenion pob disgybl newydd. Dylai rhieni geisio am 

dderbyniad i’r ysgol drwy’r wefan - https://en.powys.gov.uk/article/1158/Applying-for-a-School-

Place 

Cysylltwch â’r Pennaeth er mwyn trefnu ymweliad â’r ysgol, er mwyn sicrhau ffurflen gais ar gyfer 

derbyniad neu er mwyn cael mwy o fanylion am y trefniadau derbyn. 

CYNLLUN HYGYRCHEDD 

Mae llunwedd yr ysgol yn sicrhau hygyrchedd rhwydd i ddisgyblion a rhieni gydag anabledd. Mae 

trefniadau arbennig yn cael eu gwneud rhwng yr ysgol a rhieni pan fo disgybl gydag anabledd neu 

anghenion addysgu ychwanegol angen dechrau yn yr ysgol. Cysylltwch â’r Pennaeth am ragor o 

wybodaeth. Mae’r ysgol yn synhwyrus o anghenion disgyblion gydag anabledd ac yn gwneud pob 

ymdrech i sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol. Mae gofod priodol 

yn yr ysgol ar gyfer cyfarfod anghenion disgyblion ag anghenion arbennig. Mae’n ysgol un-llawr ar 

safle gwastad ac yn hygyrch gogyfer a disgyblion mewn cadair olwyn neu sydd yn dibynnu ar 

ffonfaglau. Mae rampiau a rheiliau priodol ar gael ble bynnag y lleolir stepiau neu staer. Mae lleoliad 

dosbarthiadau yn cael eu trefnu gydag ystyriaeth o anghenion y disgyblion hyn. Os y gwneir cais i 

weld y cynllun hygyrchedd, bydd yr ysgol yn cydymffurfio’n ddi-oed. 

 

PARATOI EICH PLENTYN AR GYFER YSGOL 

O safbwynt academaidd, mae’n bwysig eich bod yn siarad gyda’ch plant, yn gwrando arnynt ac yn 

darllen iddynt. Mae plant ifanc yn medru cynorthwyo gyda choginio a thasgau eraill yn y cartref. Mae 

cwblhau posau, arlunio, peintio a chwblhau gweithgareddau creadigol eraill yn ysgogi datblygiad 

meddwl. Pan mae rhywbeth wedi ei wneud neu ei gwblhau dylid trafod hyn gyda’r plentyn. Mae’n 

bwysig canmol y plentyn, mae canmoliaeth gan yr unigolion mwyaf pwysig yn eu bywydau yn 

datblygu hyder a hunan-hyder. Mae hefyd yn bwysig i adael iddynt ddysgu sut i wneud pethau 

drostynt eu hunain e.e. gwisgo dillad a sgidiau, defnyddio’r toiled a golchi dwylo, defnyddio cyllell a 

fforc a thacluso a chadw teganau ar eu holau.   

DERBYNIADAU  

https://en.powys.gov.uk/article/1158/Applying-for-a-School-Place
https://en.powys.gov.uk/article/1158/Applying-for-a-School-Place
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MÊS BACH – ADDYSG RHAN AMSER AR GYFER DISGYBLION TAIR MLWYDD OED YN YSGOL 

DYFFRYN TRANNON   

Ym Mês Bach, cynigir darpariaeth 3 oed drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Mês Bach ar agor bedwar 

bore'r wythnos gyda'r potensial i agor ar bumed bore yn dibynnu ar y niferoedd ar y gofrestr.  Mae'r 

sesiynau'n rhedeg o 9 o’r gloch y bore tan 11:30. Yn ystod y cyfnod hwn, rhoddir cyfle i'r plant 

fanteisio ar amrywiaeth o weithgareddau dysgu gwahanol, o chwarae â chlai, sgiliau cyfrifiadurol a 

dysgu yn yr awyr agored i ddatblygu eu hannibyniaeth, eu hyder a'u sgiliau cymdeithasol. Mae'n 

haws trosglwyddo i'r ysgol brif ffrwd gan fod plant yn fwy cyfarwydd â'u hamgylchedd.  

Yn 2018-19 aeth 93% o blant Mês Bach i'r dosbarth derbyn yn Ysgol Dyffryn Trannon gyda phob un 

yn cael ei dderbyn i'r ffrwd Gymraeg. Cafodd Mês Bach arolygiad Estyn ym mis Tachwedd 2018 lle 

bu'r arolygydd yn edrych ar yr arweinyddiaeth, lles ac addysgu a dysgu. Roedd y canlyniad yn 

gadarnhaol iawn.  

 

 

 

Oriau yr ysgol yw o 08:55 am hyd 15:30.  

Rydym yn dymuno i’n disgyblion gyrraedd yr ysgol mewn amser da ond gofynnwn yn garedig, os nad 

oes trefniadau arbennig wedi eu gwneud ymlaen llaw, nad yw eich plentyn yn cyrraedd cyn 08:45.  

Rydym yn gofyn i ddisgyblion fod yn brydlon (cyfeiriwch at ‘Salwch ac Absenoldeb’ yn nes ymlaen yn 

y Prosbectws. Dylir nodi na fedr staff gymeryd cyfrifoldeb am eich plentyn cyn 8.45am ac ar ol 

3.40pm. Os, ar ddiwedd y diwrnod ysgol, yw’ch plentyn yn cael ei gasglu gan rhywun heblaw chwi 

eich hun, mae angen gadadel i’r ysgol wybod am y trefniant. Os yw eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol 

yn hwyr (ar ol 8.55am) am unrhyw reswm, dylai rhiant / gofalwr hebrwng y plentyn i’r brif Swyddfa 

ble bydd disgwyl i chwi esbonio’r rheswm am fod yn hwyr ac arwyddo llyfr. 

ORIAU YSGOL / SCHOOL HOURS  

Oriau Ysgol / School Hours 

08:55 – 10:30: Sesiwn y bore 1 

10:30 – 10:45 Amser Chwarae 

10:45 – 11:45 Sesiwn y bore 2 (Blwyddyn 3 & 4 tan 12:00, blwyddyn 5 & 6 tan 12:10) 

11:45 – 13:00 Amser cinio 

13:00 – 15:30 Sesiwn y prynhawn (Mae disgyblion bws yn gadael am 15:20, Disgyblion y cyfnod 

sylfaen 15:25 a disgyblion cyfnod allweddol 2 am 15:30) 

 

Cyd-addoli: Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Gwener 14:45 – 15:00  

Dydd Mercher 10:15 – 10:30 

DIWRNOD YSGOL 
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Gall y plant ddod â byrbryd iachus megis ffrwythau / llysiau i’w bwyta ganol y bore neu ar ôl cinio. 

Mae disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn yfed eu llaeth ar ôl amser chwarae y bore.   

Dŵr / diodydd: Gall disgyblion ddod â photel ddŵr wedi ei labelu i’r ysgol fel y medrant ei llenwi o’r 

ffynnon. Mae dŵr ar gael gyda cinio. Gall plant ddod â sudd ffrwyth i’w yfed gyda cinio.  

http://learning.wales.gov.uk/resources/healthy-eating-in-mainted-schools/?lang=en 

DYDDIADAU TYMHORAU 2019-2020 

 

 

 

  

Tymor Tymor yn Cychwyn 
Dyddiadau Hanner 

Tymor 
Tymor yn Gorffen 

Tymor yr 

Hydref 

2019 

Dydd Mawrth 3 Medi 2019 -dydd 

Gwener 25 hydref 2019 

Dydd Llun 28 Hydref – 

dydd Gwener 1 

Tachwedd 2019 

Dydd Mawrth 5 

Tachwedd 2019- dydd 

Gwener 20 Rhagfyr 

2019 

Tymor y 

Gwanwyn 

2020 

Dydd Mawrth 7 Ionawr 2020 -dydd 

Gwener 14 Chwefror 2020 

Dydd Llun 17 Chwefror 

2020-dydd Gwener 21 

Chwefror 2020 

Dydd Llun 24 Chwefror 

2020- dydd Gwener 3 

Ebrill 2020 

Tymr yr 

Haf 2020 

Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020 -dydd 

Gwener 22 mai 2020 

Dydd Llun 25 Mai 2020-

dydd Gwener 29 Mai 

2020 

Dydd Llun 1 Mehefin 

2020- dydd Gwener 17 

Gorffennaf 2020 

Diwrnodau heb Ddisgyblion 2019-2020                                                                     Dyddiadau Defnyddiol 2019-2020 

Dydd Llun, 2il  o Fedi 2019 Dydd Gwener y Groglith: Dydd Gwener 10 Ebrill 
2020 

Dydd Llun,4ydd  o Dachwedd 2019 Dydd Llun y Pasg: Dydd Llun 13eg Ebrill 2020 

Dydd Llun,6ed  o Ionawr 2020 Gŵyl Banc mis Mai: Dydd Gwener 8 Mai 2020 

Dydd Llun, 20fed  o Ebrill 2020 (HMS) Gŵyl Banc y Gwanwyn: Dydd Llun 25 Mai 2020 

Dydd Gwener, 26ain Mehefin 2020 (newydd) Sioe Frenhinol Cymru: Dydd Llun 20fed 
Gorffennaf 2020-dydd Iau 23ain Gorffennaf 2020 

Llun, 20fed  Gorffennaf 2020 Nôl i'r ysgol – dydd Mercher 2il  o Fedi 2020 

http://learning.wales.gov.uk/resources/healthy-eating-in-mainted-schools/?lang=en
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DEFNYDD O’R IAITH GYMRAEG 

Ysgol dwy ffrwd yw Ysgol Dyffryn Trannon gyda addysg ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. 

Mae disgyblion yn y ffrwd Gymraeg yn cael eu dysgu yn uniaith Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. Mae’r 

Saesneg yn cael ei chyflwyno ym Mlwyddyn 3 (ar ddechrau Cyfnod Allweddol 2). Y nod yw fod pob 

disgybl yn gwbl ddwy-ieithog pan yn 11 mlwydd oed. Mae disgyblion yn y ffrwd Saesneg yn dysgu 

Cymraeg fel ail iaith. Un o’r 

datblygiadau pennaf fel rhan 

o Genhadaeth Cenedlaethol 

Cymru yw Datblygiad yr Iaith 

Gymraeg. Mae’r iaith 

Gymraeg yn un o drysorau 

Cymru. Mae’n rhan o beth 

sydd yn ein diffinio fel pobl 

ac fel cenedl. Nod 

Llywodraeth Cymru yw i 

weld y nifer o bobl sydd yn 

medru siarad yr iaith yn 

cyrraedd miliwn erbyn 2050. 

Nod tymor hir yw hyn ac 

mae gan pob ysgol ei rhan i 

chwarae os yw hyn i’w 

gyflawni. Er mwyn cyflawni 

hyn, mae disgyblion mewn 

dosbarthiadau cyfrwng 

Saesneg yn cael y cyfle I 

ddefnyddio eu sgiliau iaith 

Cymraeg ym mhob maes ar 

draws y cwricwlwm. Anogir y 

defnydd o’r Gymraeg ym 

mhob sefyllfa anffurfiol e.e. yn 

y coridor ac yn ystod amser chwarae. Mae pwyllgor llais y disgyblion – ‘Criw Cymraeg’ yn hyrwyddo’r 

defnydd o’r Gymraeg drwy ddysgu ystod o gemau i’w cyd ddisgyblion.  

Mae Ysgol Dyffryn Trannon yn gweithio ar y mentrau Siarter Iaith / Cymraeg Campus er mwyn 

sicrhau bod disgyblion:  

• yn hyderus wrth ddefnyddio eu sgiliau iaith Gymraeg  

• yn mabwysiadu meddylfryd positif tuag at yr iaith  

• yn cynyddu eu defnydd o’r iaith oddi mewn a thu allan i’r ysgol. 

Mae’r gymuned ysgol gyfan yn rhan o wireddu’r fframwaith – dysgwyr, y gweithlu, rhieni/gofalwyr, 

llywodraethwyr yn ogystal a’r gymuned ehangach. 
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POLISI PRESENOLDEB A DYLANWAD PRESENOLDEB AR SAFONAU 

PRESENOLDEB A PHRYDLONDEB 

Cyn gynted ag y mae plant yn cyrraedd oed statudol ysgol, mae’n hynod o bwysig eu bod yn datblygu 

arferion da o fod yn bresennol a chyrraedd yr ysgol yn brydlon.  Mae plant sy’n hwyr yn barhaus 

neu’n absennol yn cael eu rhwystro rhag gwneud cynnydd yn eu gwaith ysgol.  Gofynnir yn daer i 

rieni beidio cadw eu plant o’r ysgol heb reswm da ac fe ddylai rhieni sicrhau prydlondeb.   

Pan mae plant yn absennol am unrhyw reswm, dylid cysylltu â’r ysgol.  Bydd yr ysgol yn cysylltu 

ynglŷn ag absenoldeb os na dderbynir eglurhâd. 

Rydym am i’n holl ddisgyblion fod yn llwyddiannus, felly mae’n bwysig fod rhieni yn gwneud eu 

gorau glas i gefnogi disgyblion i fynychu ysgol am y 190 o ddiwrnodau o fewn y flwyddyn 

academaidd lawn, fel y nodir yn Rheoliadau Addysg (Diwrnod Ysgol Blwyddyn Ysgol) (Cymru) 2006. 

Yn unol a’r Ddeddf Addysg (1996), mae’n gyfrifoldeb ar y rhieni sicrhau fod eu mab/ merch yn 

mynychu ysgol. Mae presenoldeb rheoladd yn hollbwysig a gall absenoldeb o’r ysgol gael effaith 

allweddol ar gyflawniadu disgybl dros gyfnod o flwyddyn fel a ganlyn: 

Presenoldeb  

95-100% 

Y cyfle gorau am     

lwyddiant 

Mae’ch plentyn yn cymryd 

mantais lawn o bob cyfle dysgu. 

Presenoldeb  

90-95% 

Wedi colli o leiaf  

2 wythnos o 

ddysgu  

Boddhaol.  Efallai y bydd rhaid 

i’ch plentyn dreulio amser yn 

dal i fyny â gwaith. 

Presenoldeb  

85-90% 

Wedi colli o leiaf 

4 wythnos o 

ddysgu 

Gallai’ch plentyn fod mewn 

perygl o dangyflawni ac mae 

angen cefnogaeth ychwanegol 

oddi wrthych i ddal i fyny â 

gwaith. 

Presenoldeb  

80-85% 

Wedi colli o leiaf 

5½  wythnos o 

ddysgu 

Mae presenoldeb gwael eich 

plentyn yn cael effaith 

arwyddocaol ar ddysgu. 

Presenoldeb  

llai na 80% 

Wedi colli o leiaf 

7½ wythnos o 

ddysgu 

Mae’ch plentyn yn colli addysg 

eang a chytbwys.   

 

PRESENOLDEB 
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Hyderwn y gallwch drefnu’ch gwyliau o gwmpas y 175 o ddiwrnodau y mae ysgolion ar gau yn ystod 

y penwythnosau a’r gwyliau, gan ein cynorthwyo ni i gefnogi’ch plentyn i lwyddo yn yr ysgol. 

Os yw’n rhaid i blentyn adael yr ysgol cyn diwedd y dydd, gofynnwn am wybodaeth ymlaen llaw, a 

bydd rhaid i oedolyn gyfarfod y plentyn - nid oes yr un plentyn i adael yr ysgol ar ei ben ei hun. 

 

 

 

Cinio:  Mae prydau bwyd o safon uchel yn cael eu mwynhau gan y plant. Mae darpariaeth ar gyfer 

llysieuwyr. Y gost yw £2.45 y pryd (Ionawr 2020). Telir am y prydau drwy ddefnyddio’r system 

‘ParentPay’ – gweler https://www.parentpay.com/ am fanylion. Os ydych ar incwm isel medrwch 

gael cymorth gyda cost prydau bwyd. Mae mwy o fanylion a ffurflen gais ar gael ar 

http://www.powys.gov.uk/en/schools-students/free-school-meals-help-with-school-clothing/ neu 

wrth gysylltu a 01597 827462. Os ydych yn cofrestru am brydau rhad ac am ddim medrech fod o 

gymorth i’r ysgol, hyd yn oed os nad yw eich plentyn yn dewis bwyta cinio yn yr ysgol, oherwydd y 

bydd yr ysgol yn elwa drwy dderbyn cyllid ychwanegol. Gall cofrestru hefyd eich cynorthwyo i fod yn 

gymwys am ragor o gymorth. Mae cofrestru yn rhwydd ac yn gwbl gyfrinachol – nid oes rhaid gadael 

i’r ysgol wybod.  

Gall y plant ddod a pecyn bwyd (bwyd iachus os gwelwch yn dda) os ydynt eisiau.     

CLWB BRECWAST  

Mae’r ysgol yn rhedeg ‘Clwb Brecwast’ bob bore os oes galw rheolaidd am gost o £2.00 y dydd. 

Gweinir brecwast rhwng 8am a 8.20am. Cynigir brecwast iach yn cynnwys grawnfwyd, tôst, 

ffrwythau a sudd ffrwyth. Mae’r plant yn cael eu goruwchwylio o’r amser hynny nes bod y diwrnod 

ysgol yn dechrau.  

TOILEDAU 

Mae gan yr ysgol doiledau arwahân ar gyfer y bechgyn, merched a’r staff. Oherwydd rhesymau 

diogelu dylai’r disgyblion fedru defnyddio’r toiled yn gywir cyn dechrau yn yr ysgol a dylent ofyn am 

ganiatâd eu hathrawes ddosbarth i fynd i’r toiled cyn gadael y dosbarth. Mae’r toiledau ar gael trwy 

gydol y dydd. Mae’r disgyblion yn cael eu hannog i olchi dwylo yn ofalus a chywir ar ôl bod yn 

defnyddio’r toiled a chyn bwyta cinio neu byrfwyd amser chwarae. Mae’r holl doiledau’n cael eu 

glanhau’n ddyddiol.  

 

 

 

 

 

PRYDAU BWYD 

https://www.parentpay.com/
http://www.powys.gov.uk/en/schools-students/free-school-meals-help-with-school-clothing/
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YMDDYGIAD 

Prin yw’n rheolau yn ymwneud ac ymddygiad ac maent yn canolbwyntio ar 

ddiogelwch a llês disgyblion. Maent wedi eu seilio ar werthoedd 

yr ysgol a’r safonnau y byddai rhieni yn arfer eu gosod gartref. 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda rhieni er 

mwyn datblygu hunan-ddisgyblaeth plant ac i 

sicrhau ymddygiad sydd yn ystyried eraill. 

Rydym yn gwneud llawer i greu 

agwedd bositif tuag at, ac 

amgylchedd sydd yn 

ysgogi ar gyfer 

gweithio a chwarae; 

mae hyn, mewn tro, 

yn rhwystro problemau 

rhag codi. Rydym yn 

canmol ac yn gwobryo 

ymddygiad da. Os oes angen 

beirniadu, byddwn yn beirniadu’r 

ymddygiad ac nid y plentyn. Yn dilyn 

cam-ymddwyn fe all plentyn golli 

breintiau. Os yw ymddygiad plentyn yn achosi 

pryder, ar unrhyw adeg, bydd staff yn awyddus i 

drafod y sefyllfa gyda’r rhieni. Mae bwlio yn hollol 

annerbyniol ac, os ddigwyddith, ‘rydym yn awyddus i 

wybod hynny. Bydd unhryw ymddygiad gwrth-

gymdeithasol neu fygythiol yn cael ei archwilio yn syth gan y Pennaeth 

a/neu staff ac fe fydd rhieni yn cael gwybod yn syth. Mae ein Polisi Ymddygiad 

ar gael yn yr ysgol. Pan ddigwyddith unrhyw beth sydd yn herio Côd Ymddygiad yr ysgol, 

cymerir y camau canlynol: 

• Siarad gyda’r plentyn - gosod cosb – nodi’r digwyddiad – cadw’r plentyn i mewn dros 

amser chwarae/cinio am un cyfnod neu fwy yn dibynnu ar natur y camymddwyn. 

• Gyrru’r plentyn at y Pennaeth i drafod y mater – bydd yr ysgol yn cysylltu â’r rhieni neu 

ofalwyr gyda galwad ffôn neu lythyr. 

• Gwahodd y rhiant / ofalwr i drafod yr ymddygiad gwael – mewn achos pan fo hyn yn 

parhau paratoi ‘cytundeb’ gyda’r disgybl (gyda cefnogaeth rhiant / ofalwr) i gydymffurfio 

â rheolau’r ysgol. Pan fo’r digwyddiad yn ddifrifol, neu pan mae plentyn yn gwrthod 

cydymffurfio, bydd y plentyn yn cael ei wahardd am gyfnod penodedig. Bydd 

gwybodaeth am unrhyw waharddiad yn cael ei drsoglwyddo i’r Corff Llywodraethol a’r 

Awdurdod Lleol.   
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Disgwylir ymddygiad da yn Ysgol Dyffryn Trannon ac fe gydnabyddir ymddygiad da drwy’r canlynol: 

• Sylwadau positif am waith y plant 

• Sticeri, sêr neu bwyntiau teilyngdod am waith neu ymdrech arbennig 

• Dangos gwerth gwaith y plant drwy ei arddangos yn ddestlus 

• Dangos gwaith da i aelodau eraill o staff a disgyblion 

• Rhannu cyflawniadau yn y dosbarth a gwasanaethau  

• Cyflwyno ‘Seren yr Wythnos’ am ymdrech, gyflawniad neu ymddygiad da 

Mae ymyrraeth corfforol yn cael ei weld fel y cam olaf. Mae’n hanfodol fod pob cam wedi eu 

cymeryd i rwystro digwyddiadau o’r fath. Pe byddai’n rhaid, fe ddefnyddir grym rhesymol ar adegau 

prin yn unol a dogfen Llywodraeth Cymru: 097/2013.   

 

 

 

 

 

 

Dyma rhai canllawiau sydd yn ein cynorthwyo i sicrhau diogelwch disgyblion, staff ac ymwelwyr. 

Yn ystod oriau ysgol, ni chaiff unrhyw blentyn adael safle’r ysgol heb oruwchwyliaeth oedolyn – felly 

gadewch i’r staff wybod os gwelwch yn dda os ydych: 

• yn bwriadu casglu disgybl/ion yn ystod y dydd er mwyn mynychu apwyntiad meddygol 

• yn cael eich rhwystro rhag casglu plant am 3.30 ac yn methu trefnu i neb arall eu cyfarfod.  

Mae yr un rheolau yn bodoli ar safle ac yn adeiladau’r ysgol ac mewn unrhyw adeilad cyhoeddus 

arall. Mae’r Llywodraethwyr yn cwblhau gwiriadau Iechyd a Diogelwch rheolaidd trwy gydol y 

flwyddyn ac mae Llywodraethwr pendol yn gyfrifol am Iechyd a Diogelwch. Er mwyn sicrhau 

diogelwch pob plentyn gofynnwn: 

• nad yw plentyn yn reidio beic ar safle’r ysgol os nad yw’n cwblhau hyfforddiant 

ymwybyddiaeth beicio   

• nad yw cŵn yn dod ar safle’r ysgol 

• bod plant yn gwisgo penwisg haul ac yn defnyddio defnyddio priodol er mwyn gwarchod 

rhag yr haul mewn tywydd poeth  

Mae ymarferion tân yn cael eu cwblhau ym mhob tymor ac mae asesiad risg tân yn cael ei gwblhau’n 

flynyddol. Yn ystod y diwrnod ysgol mae’r drws yn cael ei gloi er mwyn sicrhad nad oes mynediad 

anghyfreithlon. Mae ymwelwyr yn gorfod arwyddo pan yn cyrraedd yr Ysgol a gwisgo bathodyn 

ymweliwr. Mae asesiad risg wedi ei gwblhau ar gyfer cerdded gyda’r plant drwy’r pentref at y 

Neuadd, yr Eglwys ayyb  

DIOGELWCH YN YR YSGOL  

Oherwydd iechyd a diogelwch, rhaid i unrhyw ymwelwyr yn ystod y dydd arwyddo’r 

ddogfen angenrheidiol yn y Dderbynfa 
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TYNNU LLUNIAU  

Mae Ysgol Dyffryn Trannon yn croesawu cyhoeddusrwydd positif gan fod hyn yn medru cynyddu 

cymhelliant disgyblion yn ogystal a morâl staff. Ar y llaw arall, mae’r ysgol eisiau gwarchod delwedd 

plant ac mae’n defnyddio lluniau mewn ffordd gyfrifol. Mae risg pan y gellir adnabod unigolion 

mewn lluniau. Os fydd yr ysgol yn darganfod lluniau a delweddau yn cael eu defnyddio mewn ffordd 

amhriodol bydd hyn yn cael ei wneud yn hysbys i’r Awdurdod Lleol yn unol ac unrhyw fater arall yn 

ymwneud a diogelwch plant. Mae lluniau a delweddau ar ffilm o ddisgyblion a staff yn cael eu 

categoreiddio fel data personol yn unol a’r ‘General Data Protection Regulations 2018’ (GDPR). Felly, 

mae’r defnydd o’r fath ddelweddau angen caniatad yr unigolyn neu, mewn achos plant, eu rhiant 

neu warchodwr. Ni fydd yr ysgol yn arddangos delweddau o ddisgyblion na staff ar wefannau, ar 

Twitter, mewn cyhoeddiadau nac mewn unrhyw le cyhoeddus heb y fath ganiatad. Mae’r Ffurflen 

Caniatau yn rhan o’r pecyn Gwybodaeth a roddir o ddisgyblion newydd ac yn gynwysedig yn y 

cytundeb ysgol a chartref. Cyfeiriwch at ein polisi E-Ddiogelwch (gan gynnwys cyfryngau 

cymdeithasu) am ragor o wybodaeth. Mae copi ar gael yn y Swyddfa.   

DIOGELWCH  

Mae gan yr ysgol Bolisi Diogelwch Plant sydd yn dilyn Gweithdrefnau Diogelwch Plant Cymru. Mae 

Staff a Llywodraethwyr yn derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth ac wedi cwblhau archwiliad gan y 

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Y Swyddogion Gofal Plant a Phlant Dan Oruwchwyliaeth yn 

yr ysgol yw’r Pennaeth / Dirprwy Bennaeth sydd a’r cyfrifoldeb o gefnogi a hyrwyddo cyrhaeddiadau 

pob grwp o blant. Y Llywodraethwr penodedig yw Mr N Bennett. Mae ganddynt gyfrifoldeb i wneud 

cyfeiriad os oes ganddynt unrhyw bryder.    

 

 

 

Yn Ysgol Dyffryn Trannon rydym yn darparu addysg gyflawn o safon academaidd uchel ac yn 

ymfalchio yn ein llwyddiant wrth ddatblygu hunan-barch, cyfrifoldeb, cwrteisi ac ymwybyddiaeth 

cymdeithasol y disgyblion. 

Mae hyblygrwydd ein dulliau dysgu yn sicrhau fod y Cwricwlwm Cenedlaethol a’r Fframwaith 

Llythrennedd a Rhifedd yn cael eu trosglwyddo yn y ffordd mwyaf priodol o ystyried natur y 

gorchwyl a’r plant. Calon y cwricwlwm yw’r Pedwar Pwrpas. Bydd ein plant a’n pobl ifanc yn: 

• Ddysgwyr abl, uchelgeisiol 

• Gyfrannwyr creadigol, dyfeisgar 

• Ddinasyddion gwybodus, moesol 

• Unigolion hyderus, iach 

Mae Staff yn defnyddio arbenigedd ei gilydd wrth gynllunio ar gyfer gwahanol agweddau o’r 

cwricwlwm. Mae’r arbennigedd a phrofiad hyn yn ein galluogi i gymeryd cyflymder datblygiad pob 

plentyn i ystyriaeth er mwyn sicrhau cynnydd llwyddiannus a hyderus ym mhob achos. Mae 

disgyblion yn cael eu hannog i gymeryd cyfrifoldeb ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol ac i ddatblygu 

CWRICWLWM 
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yn ddysgwyr annibynnol. Maent yn chwarae rhan mewn materion ysgol-eang drwy Gyngor yr Ysgol, 

Dewiniaid Digidol, Clwb Eco, Siarter Iaith a’r Criw Cymraeg.      

Mae pob ysgol yn y System Addysg Gymreig yn gwireddu y Cwricwlwm Saesneg a Mathemateg 

Newydd a’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol a gyflwynwyd ym Medi 2017 yn ogystal a Chwricwlwm 

Cenedlaethol 2008 ym mhob pwnc arall. Mae’r cwricwlwm wedi ei seilio ar sgiliau ac yn pwysleisio’r 

broses o ddysgu ac yn darparu disgyblion a gwybodaeth wedi ei werthuso gan ffocysu ar anghenion y 

dysgwr. Y pynciau Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 yw:   

Pynciau Craidd: Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth a Chymhwystra Digidol.  

Pynciau Sylfaen: Hanes, Daearyddiaeth, Cerddoriaeth, Dylunio a Thechnoleg, Celf ac Addysg 

Gorfforol.  

Mae ein dysgu ac addysgu wedi eu seilio ar y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (wedi 

ei integreiddio i’r Cymraeg, Saesneg a Mathemateg Newydd) a’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Rydym 

hefyd yn cynnwys y sgiliau ar draws y Cwricwlwm; Datblygu meddwl a datblygu TGCh gan ddilyn y 

fframwaith sgiliau ar draws y Cwricwlwm: Cwricwlwm Cymraeg ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol.  

Mae darpariaeth hefyd yn cael ei wneud ar gyfer Addysg Grefyddol yn dilyn maes llafur Addysg 

Grefyddol yr Awdurdod Lleol. Am fwy o fanylion, darllenwch ein Polisi Cwricwlwm.  

ADDYSG GREFYDDOL 

Mae Addysg Grefyddol yn bwnc statudol er nad yw’n rhan o’r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae’r maes 

llafur cydnabyddedig yn cael ei ddysgu ac mae’r addysgu yn gwbl ddi-enwad. Mae addoliad yn 

cymeryd lle yn ddyddiol. Mae Addysg Grefyddol yn ogystal ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn 

rhan mor annatod o fywyd yr ysgol na fedrant gael eu neilltuo ar gyfer gwersi yn unig. Dyma Sylfaen 

yr awyrgylch gyfeillgar a goddefgar sydd yn bodoli yn yr Ysgol. Mae gan rhieni’r hawl i atal eu plant 

rhag cymeryd rhan mewn addysg grefyddol neu addoliad. Byddai ataliad o’r fath yn neilltuo 

disgyblion oddiwrth ethos gymunedol ein ysgol ac fe ddylid ystyried y fath benderfyniad yn ofalus 

iawn.    

ADDOLIAD 

Mae’r ysgol yn cynnal addoli dyddiol wedi ei seilio yn gadarn ar werthoedd Cristnogol ar gyfer yr holl 

ddisgyblion a staff. Rydym yn annog cyfranogaeth ac ymateb ac yn anelu at ddatblygu ysbryd a 

gwerthoedd cymunedol ac agweddau positif. Mae plant yn cael eu hannog i gymeryd rhan drwy 

ddewis emynau a gweddïau, ymateb i syniadau a chyfranu caneuon, gweddiau, drama, barddoniaeth 

a.y.y.b eu hunain. Mae plant hefyd yn cael cyfle i arwain y ddefod yn wythnosol, unai fel unigolion 

neu aelod o grwpiau bach. Mae croeso i rieni, llywodraethwyr ac ymwelwyr ymuno a ni. Mae gan 

rhieni yr hawl i dynnu eu plant allan o’r weithgaredd os ydynt am wneud hynny, yn ddelfrydol drwy 

ysgrifennu at y Pennaeth. Mae’r Parch Jon Price, Monica O’Dea a’r ‘Storiwyr’ o Lanidloes yn arwain y 

gwasanaethau yn rheolaidd.       

IAITH A LLYTHRENNEDD 

Credwn fod hyn yn hollbwysig oherwydd mai dyma’r cyfrwng ddefnyddiwn ar gyfer cyfleu ein 

syniadau a’n meddyliau. Cymraeg yw iaith yr Ysgol ac mae’r cwricwlwm yn cael ei gyflwyno drwy 
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gyfrwng y Gymraeg. Mae disgyblion o gartrefi Cymraeg a di-Gymraeg yn defnyddio’r iaith fel ffurf 

naturiol ac effeithiol o fynegiant. Ein polisi yw cynnig strategaeth wedi ei chynllunio ar gyfer 

datblygu’r sgiliau o siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu drwy annog plant i ddefnyddio ystod 

eang o adnoddau ar gyfer hwyluso’r defnydd o’r ddwy iaith.    

 

     CYMRAEG 

Credwn y dylai Cymraeg o 

safon uchel gael ei ddysgu 

er mwyn sicrhau fod y 

disgyblion yn mabwysiadu’r 

dull a thonyddiaeth priodol 

o siarad ac ysgrifennu fydd 

yn cael eu deall yn rhwydd 

gan unigolion Cymraeg ar 

hyd a lled y wlad yn ogystal 

a bod yn allwedd i drysorfa 

o lenyddiaeth creadigol. 

Mae hefyd yn bwysig fod 

defnydd priodol yn cael ei 

wneud o’r dafodiaeth a 

diwylliant lleol.    

SAESNEG 

Bydd disgyblion cyfnod sylfaen yn cael y cyfle i ddewis llyfrau Saesneg a Chymraeg i’w darllen a’i 

rhannu gartref. Yn ystod cyfnod allweddol 2 byddant yn datblygu eu sgiliau iaith yn y Saesneg a’r 

Gymraeg. Erbyn diwedd cyfnod allweddol 2 y nôd yw i gael disgyblion dwyieithog sy’n medru siarad 

Saesneg graenus, yn gwerthfawrogi llenyddiaeth Saesneg safonol ac yn medru ysgrifennu’n effeithiol 

ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd.    

MATHEMATEG 

Mae Mathemateg yn bwnc cyffrous a heriol. Gobeithiwn gyfleu hyn i’r disgyblion a’u annog i ymateb 

gyda ddiddordeb a brwdfrydedd. Byddant yn cael eu dysgu i ddeall a defnyddio syniadau 

mathemategol mewn sefyllfaoedd amrywiol ac i ddefnyddio sgiliau rhifiadol yn gyflwym a chywir.    
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GWYDDONIAETH A DEALLTWRIAETH O’R 

BYD  

Drwy wyddoniaeth mae’r disgyblion yn 

cael eu dysgu i ddeall a gwerthfawrogi’r 

byd o’u cwmpas drwy chwilio ac arbrofi. 

Maent yn cael eu annog i ymchwilio, i 

ofyn cwestiynau ac i ddyfeisio profion teg 

mewn gwaith ymchwilio.     

Mae plant yn datblygu’r sgil a amlinellir 

yn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd 

Cenedlaethol. Mae’r Fframwaith wedi ei 

ddatblygu er mwyn bod o gymorth I blant 

Cymru er mwyn datblygu sgiliau rhifedd a 

llythrennedd o’r radd uchaf yn ystod eu 

cyfnod ysgol.  

Y CYFNOD SYLFAEN 

Mae’r Cyfnod Sylfaen yn rhoddi pwyslais 

mawr ar ddatblygu sgiliau a dealltwriaeth 

plant a datblygiad personol, 

cymdeithasol, emosiynol, corfforol yn 

ogystal a datblygiad meddyliol y plentyn 

yn ei gyfanrwydd. Mae agwedd bositif 

tuag at ddysgu yn cael ei maethu fel bo’r 

plentyn yn mwynhau dysgu ac yn debyg o 

barhau gyda’u addysg yn hirach. Mae 

hunan-barch a hunan-hyder yn cael ei maethu er mwyn annog datblygiad perthnasau ac eraill ac yn 

datblygu sgiliau creadigol er mwyn sicrhau eu datblygiad fel unigolion.   

Y meysydd statudol yn y Cyfnod Sylfaen yw: 

1. Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol  

2. Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu  

3. Datblygiad Mathemategol  

4. Datblygu’r Gymraeg  

5. Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd  

6. Datblygiad Corfforol  

7. Datblygiad Creadigol. 
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YSBRYDOL, MOESOL, CYMDEITHASOL A DIWYLLIANOL 

Mae’n rhaid i blant ddatblygu dealltwriaeth am wahanol gyfnodau, o’r presennol a’r gorffennol, ac 

ymwybyddiaeth o’u gwreiddiau.  Mae’n rhaid iddynt fod yn ymwybodol o gymdeithas drwy adnabod 

eu lle ynddi. Cynigiwn gyfle, lle yn bosib, i ddatblygu a meithrin dealltwriaeth a gwybodaeth am 

agweddau diwylliannol, economaidd, amgylcheddol a hanesyddol yr ardal.  Byddwn yn trafod 

newyddion a materion y dydd er mwyn codi ymwybyddiaeth am anghenion eraill.  Bydd y plant yn 

cael cyfleoedd i gynnig cymorth tuag at rai o’r anghenion yma. Datblygwn sgiliau plant mewn 

diwylliant boed yn gerdd, celf, drama neu ysgrifennu creadigol. Mae’r mwyafrif o blant yn mwynhau 

cymryd rhan yn y gweithgareddau yma.  Drwy eu cyflwyniadau can gyfle i gyfleu a thrafod eu 

profiadau. Credwn yn gryf fod y gweithgareddau yma’n datblygu hunan hyder plentyn. 

TECHNOLEG GWYBODAETH A CHYFATHREBU  

Fel ysgol, rydym yn ymdrechu i roi ystod eang o brofiadau ein disgyblion fel eu bod yn cael eu paratoi 

yn y modd gorau posib i ddefnyddio dyfeisiau a meddalwedd sydd heb eu dyfeisio eto gan y 

gwyddom fod Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn symud ar gyflymder 

anhygoel.  

Mae pwyslais hefyd ar ddatblygu Technoleg Gwybodaeth ar draws ystod o 

bynciau’r cwricwlwm gan ymdrechu i wella adnoddau digidol yn gyson. 

Defnyddia’r disgyblion nifer o liniaduron ac iPads ac y mae’r rhain ar gael ar gyfer 

pob dosbarth drwy gysylltiad rhwydwaith diwifr.   
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NOSWEITHIAU RHIENI 

Cynhelir nosweithiau rhieni bob tymor. Mae rhieni yn cael amser penodedig i siarad efo’r athrawes 

ddosbarth am waith eu plentyn / plant a chael y cyfle i weld y gwaith sydd wedi’I gwblhau yn y 

dosbarth. Mae targedau personol yn cael eu trafod yn ystod y cyfarfodydd hyn.  Mae’r staff yn 

gwerthfawrogi’r cyfle i gyfarfod a thrafod cynnydd eich plentyn yn ystod y nosweithiau hyn.  Os oes 

gennych unrhyw bryder am addysg eich plentyn yn Ysgol Dyffryn Trannon mae croeso i chi drefnu i 

gyfarfod eich athrawes ddosbarth neu’r pennaeth. Anogir chwi i wneud apwyntiad ymlaen llaw. 

GOFAL 

Mae’r plant bob amser o dan ofal oedolyn cyfrifol yn ystod oriau’r ysgol. Pan mae plant yn cael eu 

cofrestru am y tro cyntaf, mae’r ysgol gofyn i’r rhieni adael iddynt wybod am unrhyw broblemau 

iechyd sydd yn berthnasol i’w plentyn. Mae’n bwysig fod y Pennaeth a’r staff yn llwyr ymwybodol o 

hyn pan fo’r plentyn yn dechrau yn yr ysgol. Bydd rhieni yn derbyn pecyn gyda nifer o ffurflenni i’w 

cwblhau. Bydd y nyrs ysgol yn gwirio clyw, golwg a llefaredd pob plentyn. Bydd disgyblion gydag 

angenion penodol yn derbyn cymorth priodol gan y Gwasanaeth Cynorthwyol, yn dilyn trafodaeth 

efo’r rhieni. Bydd athrawon yn trin man anafiadau yn yr ysgol; yn ystod amser cinio bydd y 

goruwchwyliwr yn gwneud yn yr un modd a bydd pob diwyddiad yn cael ei rannu efo’r athrawes 

ddosbarth / Pennaeth. Os bydd angen gyrru plentyn gartref, byddwn yn cysylltu â’r rhieni cyn gynted 

a bo modd. I’r diben hyn, mae angen y rhifau ffôn canlynol: 

• Rhifau cartref a gweithle’r rhiant.   

• Rhifau perthynas neu gyfaill agos y medrid mynd â’r plentyn 

atynt os nad yw’r rhieni ar gael. 

• Rhifau meddyg y plentyn.        

MEDDYGINIAETHAU A THABLEDI 

Ble a phryd bynnag fo’r modd gofynnwn i chwi weini unrhyw feddyginiaethau gartref. Os nad yw hyn 

yn bosibl dylid gyrru meddyginaethau i’r ysgol gyda Ffurflen Caniatad (ar gael yn yr ysgol) a 

chyfarwyddiadau llawn. Os yw plentyn yn dioddef o ‘asthma’ ac mae’n rhaid iddynt ddod a 

mewnanadlydd i’r ysgol, cysylltwch a’r athro dosbarth er mwyn cwblhau’r gwaith papur 

angenrheidiol. Os oes unrhyw faterion iechyd eraill sydd yn ymwneud a’r ysgol, gofynwch am weld 

copi o’n Polisi Gofal Iechyd. Bydd y Pennaeth yn hapus i drafod unrhyw ofid sydd gennych. 

Gofynnwn yn daer i rieni unrhyw blentyn sydd yn dangos symptomau o salwch eu cadw gartref am o 

leiaf 48 awr ar ol iddynt ddangos arwyddion o wella. Mae hyn hefyd yn gymorth er mwyn lleihau y 

perygl o ledaenu afiechydon.    

 

YSWIRIANT  

Ni fedr yr ysgol gymeryd cyfrifoldeb am unrhyw eiddo i’r plentyn sydd yn cael ei ddwyn, ei golli neu 

ei ddifrodi tra ar safle’r ysgol. Fe ddylai eich yswiriant preifat fod yn gyfrifol am hyn.  
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YMWELIADAU 

Mae llawer o’n ymweliadau allanol yn cefnogi cwricwlwm yr ysgol er mwyn ymestyn gorwelion a 

phrofiadau ymarferol y disgyblion.  

POLISI CODI TÂL – YMWELIADAU ADDYSGIADOL 

Pan drefnir ymweliadau addysgiadol ar gyfer disgyblion, ac os oes cost yn gysylltiedig a hyn, fe 

fyddwn yn gofyn i rieni wneud cyfraniad gwirfoddol tuag at y gost. Os nad yw rhiant yn medru 

gwneud y fath gyfraniad gwirfoddol ni fydd hyn yn rhwystro eu plentyn rhag cymeryd rhan yn yr 

ymweliad ond, yn amlwg, os nad ydym yn derbyn cyfraniadau digonol i gyfarfod y gost, ni fydd 

ymweliadau o’r fath yn digwydd.   Gwneir pob taliad trwy ParentPay. 

FFRINDIAU YSGOL DYFFRYN TRANNON 

Mae’r ysgol yn ffodus iawn o gael cefnogaeth Ffrindiau Ysgol Dyffryn Trannon.  Yn ddiweddar, maent 

wedi trefnu ystod eang o weithgareddau i godi arian ee; 

• Disgo Galan Gaeaf, Stondin gacenau, Bingo Nadolig, Disgo Haf, Lluniaeth Diwrnod 

Mabolgampau 

Os ydych am ddarganfod rhagor am Ffrindiau Ysgol Dyffryn Trannon, edrychwch ar ei dudalen 

Facebook.   https://www.facebook.com/FfrindiauYsgolDyffrynTrannon/ 

 

https://www.facebook.com/FfrindiauYsgolDyffrynTrannon/
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CYNGOR YR YSGOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso! Rydym yn grŵp o ddisgyblion cyfnod allweddol 2 sydd wedi eu ethol i gynrychioli Cyngor yr 

Ysgol. Fel rhan o’r pwyllgor, mae gan pob Aelod gyfrifoldeb fel cadeirydd, ysgrifennydd, trysorydd 

neu gynrychiolydd dosbarth. Ein swyddogaeth yn yr ysgol yw i wrando ar unrhyw gwestiynau gan ein 

cyd-ddisgyblion ac i gymeryd camau i sicrhau fod unrhyw syniadau sydd ganddynt am wella’r ysgol yn 

cael sylw. Yn ystod y flwyddyn, rydym hefyd yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau codi arian ar gyfer 

elusennau fel Children in Need, Comic Relief ac Apêl Pabi. 
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ASESIADAU AC ADRODDIADAU 

Drwy gydol cyfnod plentyn yn yr ysgol bydd tystiolaeth o gynnydd a chyflawniad yn cael eu cadw yn 

ogystal a memorandwm manwl sydd yn rhoddi mewnwelediad i’r athro i gryfderau a gwendidau’r 

disgybl. Mae adroddiad blynyddol yn cael ei roddi i rieni yn ogystal a chyfle i drafod gwaith y plentyn 

mewn nosweithiau rhieni. 

TROSGLWYDDO GWYBODAETH I RIENI 

Byddwn yn defnyddio llythyrau / e-byst er mwyn hysbysu rhieni o ddigwyddiadau yn yr ysgol. 

Gofynnwn ichwi ddarllen pob cyfathrebiad.  

YR YSGOL FEL CYMUNED 

Mae’r ysgol yn gymuned hapus sydd yn meithrin gwerthoedd ac agweddau sydd yn gysylltiedig ac 

ysgolion eraill o’r fath mewn pentrefi gwledig. Parchir pob unigolyn ac maent yn cael eu gwneud yn 

ymwybodol o’u rhan fel aelod o gymuned yr ysgol. Mae pob aelod o staff, yn ogystal a’r Pennaeth a’r 

Dirprwy, yn gyfrifol am ofal a disgyblaeth pob plentyn. Mae’r athro dosbarth yn gyfrifol am ofal 

bugeilaidd pob plentyn dan eu gofal.       
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CYSYLLTIADAU CARTREF-YSGOL 

Mae datblygiad perthynas bositif rhwng rhieni a’r ysgol yn hanfodol. Rydym yn anelu i ddatblygu 

partneriaith ffrwythlon rhwng pawb sydd yn chwarae rhan yn addysg eich plentyn – rhieni, athrawon 

a’r gymuned leol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein Cytundeb Cartref-Ysgol. 

CYNORTHWYO EICH PLENTYN  

Y peth mwyaf pwysig fedrwch ei wneud er mwyn cynorthwyo eich plentyn yw rhoddi o’ch amser 

iddynt. Mae’n rhaid annog plant i siarad am eu diwrnod ysgol. Mae rhai plant yn ei chael yn anodd i 

gyfathrebu ac, efallai, angen anogaeth. Rydym wedi darganfod mai’r darllenwyr gorau fel arfer yw’r 

rhai sydd yn cael cymorth i ddarllen gartref yn ogystal ac yn yr ysgol. Os yn bosibl, ceisiwch ddarllen 

gyda’ch plentyn neu wrando arnynt yn darllen yn ddyddiol. Gall ein cynllun darllen cartref-ysgol fod 

o gymorth. Mae’r cynllun yn anelu i gynorthwyo eich plentyn i ddatblygu hoffter neu gariad tuag at 

lyfrau yn ogystal a dysgu darllen. Cofiwch fod angen cymorth a chefnogaeth gan eich plentyn drwy 

gydol ei yrfa / gyrfa ysgol. Os ydych angen mwy o gyngor ynglŷn â rhoddi cymorth i’ch plentyn, 

cysylltwch â’r ysgol.     

GWAITH CARTREF 

Mae gwaith cartref yn elfen bwysig o’r broses o ddysgu i bob plentyn. Felly, mae plant yn cael eu 

annog i weithio gartref yn rheolaidd.  

*Bydd plant yn cael tablau lluosi i’w dysgu gartref  

*Bydd tasgau gwaith cartref ychwanegol yn cael eu gosod ar gyfer disgyblion 

Blwyddyn 6 er mwyn eu paratoi ar gyfer yr ysgol uwchradd  

*Bydd tasgau gwaith cartref yn cael eu gwahaniaethu pan ac fel mae hynny’n 

briodol. 

Gall rhieni gyfrannu at y broses drwy sicrhau lleoliad ac awyrgylch priodol ar gyfer eu plant er mwyn 

cwblhau gwaith cartref a thrwy wirio eu gwaith a sicrhau ei fod yn cael ei gwblhau mewn da bryd. 

ANGHENION ADDYSGU YCHWANEGOL 

Mae polisi angenion ychwanegol yr ysgol wedi ei seilio ar bolisi’r Awdurdod Lleol a dehongliad yr 

ysgol o’r Côd Ymarfer Addysg Angenion Arbenig 2002. 

Mae plant gyda anghenion ychwanegol yn cael eu monitro yn rheolaidd. Bydd ein staff dysgu, gyda 

chefnogaeth y cynorthwywyr dysgu yn delio ac anawsterau yn y lle cyntaf. Os yw’r anawsterau yn 

parhau fe ofynir i’r Awdurdod Addysg Lleol am gyngor arbenigol a chefnogaeth.  

Mae’r ysgol yn medru delio gyda anghenion darparu addysg ar gyfer unigolion ac anawsterau 

parhaol. Mae unrhyw unigolyn gyda phroblemau cydnabyddedig yn ogystal a’r unigolion mwy abl a 

thalentog yn cael eu cefnogi gyda tasgau / sialensau penodol er mwyn cyfarfod eu anghenion. Mae 

cefnogaeth unigol neu grŵp yn dibynnu ar ba un sydd yn cael ei weld fel y mwyaf effeithiol, ond mae 

cefnogaeth hefyd yn cael ei gynnig yn y dosbarth. Bydd rhieni yn cael gwybod yn rheolaidd am 

unrhyw broblemau ac am y mesurau sydd yn cael eu cymeryd i’w datrys.       
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Bydd y Cydlynydd Anghenion Addysgu Ychwanegol yn ceisio sicrhau fod pob plentyn sydd ag 

anawsterau yn derbyn y gefnogaeth briodol wedi ei dargedu’n benodol. Gellir cael rhagor o 

wybodaeth am y polisi gan y Pennaeth.   

SALWCH 

Disgwylir i rieni adael i’r ysgol wybod am salwch eu plentyn cyn 9.30 ar y bore cyntaf o absenoldeb. 

Os na wneir hyn, fe fydd yr ysgol yn dilyn canllawiau AA Powys ac yn cysylltu a’r rhieni dros y ffôn 

neu, os nad yw’r rhieni ar gael, drwy yrru llythyr yn gofyn am fwy o wybodaeth.   

GWISG YSGOL 

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol llawn y disgwylir pob disgybl ei gwisgo. Mae’n cynnwys: 

• Crys chwys glas tywyll. 

• Crys polo glas 

• Sgert / trowsus hir / trowsus byr / trowsus rhedeg glas tywyll neu ddu (plaen – heb logo – 

dim jeans)  

• Esgidiau du 

• Crys-t gwyn plaen a trywsus byr du ar gyfer ymarfer corff a chwaraeon  

Mae logo yr ysgol ar y crys chwys, y crys polo a’r crys-t ymarfer corff ac maent ar gael yn 

uniongyrchol o’r ysgol yn ogystal â bagiau darllen / ymarfer corff. Cysylltwch a swyddfa’r ysgol am 

fwy o wybodaeth. 

Mae’n hanfodol eich bod yn rhoddi enw eich plentyn ar bob dilledyn ysgol. 

Ni ddylai disgyblion wisgo unrhyw emwaith yn yr ysgol. Un eithriad i hyn yw os yw disgyblion wedi 

cael ei clustiau wedi eu tyllu pryd y bydd stydiau priodol yn dderbyniol. Rhaid tynnu rhain ar gyfer 

ymarfer corff neu nofio er mwyn sicrhau diogelwch. 

GOFAL IECHYD 

Os yw eich plentyn yn sâl yn yr ysgol, byddwn yn cysylltu â’r rhieni er mwyn gwneud trefniadau i’w 

gyrru gartref. Os caiff plentyn ei anafu yn yr ysgol byddwn yn sicrhau fod cymorth cyntaf sylfaenol yn 

cael ei gwblhau. Os digwydd bod plentyn angen triniaeth neu sylw ysbyty yn ystod oriau ysgol, bydd 

pob ymdrech yn cael ei wneud i gysylltu â’r rhieni. Sicrhewch fod eich rhif ffôn cartref, rhif ffôn 

symudol neu ffurf arall o gysylltu ar gael. Mae’n rhaid gadael i’r ysgol wybod yn syth am unrhyw 

newidiadau i’r manylion hyn.    
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CLUDIANT YSGOL 

Mae’r Awdurdod Addysg yn cwblhau pob trefniant yn ymwneud â chludiant ysgol. Disgwylir i bob 

plentyn ymddwyn yn briodol ar gludiant ysgol. Y gyrrwr sydd yn gyfrifol am ddisgyblaeth ar gludiant 

ysgol yn y lle cyntaf ond bydd y Pennaeth yn cael gwybod am unrhyw gam-ymddygiad ac yn cymeryd 

y camau priodol. Mae gan yr Awdurdod Addysg drefn gydnabyddedig ar gyfer delio a materion o 

gam-ymddwyn gan gynnwys rhybudd ysgrifennedig a / neu waharddiad. Os nad yw cludiant ysgol yn 

medru rhedeg yn ddiogel oherwydd cyflwr y ffyrdd ac, os yw rhieni yn penderfynu cludo eu plant i’r 

ysgol ar y diwrnod / au hynny, bydd disgwyl iddynt eu casglu o’r ysgol ar ddiwedd y dydd.    

TROSGLWYDDIAD I’R YSGOL UWCHRADD 

Pan yn 11 oed mae disgyblion yn trosglwyddo i’r Ysgol Uwchradd o’u dewis. Mae plant yn cael eu 

gwahodd i dreulio amser yn yr Ysgol Uwchradd fel rhan o raglen pontio effeithiol. 

CAU’R YSGOL MEWN ARGYFWNG 

Efallai y bydd yn rhaid cau’r ysgol yn fyr rybudd oherwydd llifogydd, difrod stormydd ayyb. Bydd 

neges yn cael ei roddi ar wefan yr ysgol ac ar wefan Cyngor Sir Powys. Os nad yw neges o’r fath yn 

cael ei arddangos, fe fydd yr ysgol ar agor. Cysylltir â rhieni yn uniongyrchol os y gwneir y 

penderfyniad i gau’r ysgol am unrhyw reswm yn ystod y dydd. 

AMGYLCHEDD DYSGU TU ALLAN  

Yn ystod eu amser yn y cyfnod sylfaen, bydd y plant yn defnyddio adnoddau dysgu tu allan er mwyn: 

*deall yr amgylchedd 

*gwahaniaethu rhwng anifeiliaid, planhigion a gwrthrychau  

*bod yn ymwybodol o’r 

tymhorau a’u 

nodweddion  

*gwybod am wahanol 

fathau o dywydd. 
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RHYW A PHERTHNASAU 

Mae ein ysgol wedi ymrwymo i ddysgu am ryw a pherthnasau. Bydd yn cael ei ddysgu fel rhan o’n 

rhaglen addysg bersonol a chymdeithasol ac mae’n cynnwys ymweliad gan y nyrs ysgol yn ystod 

tymor yr haf ym mlwyddyn 6. Mae rhieni yn cael gwybod am yr ymweliad ymlaen llaw.  

 

GWEITHGAREDDAU Y TU ALLAN I’R CWRICWLWM 

Mae’r ysgol yn sicrhau amrywiaeth o weithgareddau y tu allan i’r cwricwlwm ar gyfer pob disgybl. 

Mae plant hefyd yn cael eu hannog i fod yn rhan o’r gymuned leol drwy gymeryd rhan mewn 

gweithgareddau fel y sioe a’r eisteddfod bentref yn ogystal â chwarareon. 

CERDDORIAETH 

Mae athrawon cerdd yn ymweld a’r ysgol yn wythnosol ac, yn bresennol, medrwn gynnig gwersi: 

• Piano  

• Canu 

• Gitâr / Iwcalili 

Mae cost ychwanegol yn gysylltiedig a’r gwersi. Cysyltwch a’r Pennaeth am ragor o fanylion.  
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CHWARAEON 

Mae’r ysgol yn anelu i roi’r cyfle i bob plentyn gymeryd rhan mewn ymarfer corff a chwaraeon 

amrywiol fel - 

• Pêl-rwyd 

• Pêl-droed  

• Rygbi 

• Rhedeg traws gwlad 

• Hoci 

• Nofio 

Mae rhieni a gwirfoddolwyr eraill yn cynorthwyo yn rheolaidd 

gyda gweithgareddau o’r fath. Mae’r plant hefyd yn cymeryd 

rhan mewn cystadlaethau chwaraeon lleol a rhanbarthol, allan 

yn yr awyr agored a dan do. Mae’r ysgol yn rhoi pwyslais mawr 

ar y gweithgareddau hyn.  
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POLISIAU 

Mae copiau o’r polisiau ar gael yn yr ysgol i rieni eu darllen. Gofynnwn i chwi roddi 5 diwrnod o 

rybudd os ydych am weld unrhyw ddogfen perthnasol. Mae’r rhan fwyaf o’r dogfennau wedi eu 

ysgrifennu yn y Saesneg. Os yw rhiant am ddarllen y polisi drwy gyfrwng y Gymraeg, gofynnwn i chwi 

roddi 5 diwrnod gwaith ychwanegol er mwyn i’r ddogfen gael ei gyfieithu.  

 

 

 

 

TREFNAU CWYNION  

Gobeithiwn y byddwch yn hapus gyda’r addysg y bydd eich 

plentyn yn ei dderbyn. Os nad ydych yn fodlon mewn 

unrhyw ffordd fe ddylech drafod y mater gyda’r athro 

dosbarth neu’r Pennaeth yn y lle cyntaf.  

Mae’r Corff Llywodraethol wedi mabwysiadu canllawiau Llywodraeth Cymru ar Drefnau Cwynion a 

amlinellir yng Nghylchlythyr Rhif 011/2012. Mae’r ddogfen ar gael yn yr ysgol os ydych am ei darllen. 

Mae’n amhriodol trafod unrhyw gwyn gyda llywodraethwyr unigol gan mai hwy fydd yn dyfarnu ar 

unrhyw gwyn yn y pen draw. Y Swyddog Cwynion yw – Mr Adrian Thomas. 

Dylid cyfeiro unrhyw gwyn at – Y Swyddog Cwynion, Ysgol Dyffryn Trannon, Trefeglwys, SY17 5PH 
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DATA DIWEDD CYFNOD SYLFAEN A CHYFNOD ALLWEDDOL 2 

 

 

 


