
Ysgol Uwchradd Llanidloes

Croeso!

Blwyddyn 7 2020



Fe wnaethon ni ofyn i fyfyrwyr Blwyddyn 7 cyfredol beth oedden

nhw'n ei hoffi am Ysgol Uwchradd Llanidloes.

Dyma beth ddywedon nhw:

Mae yna ddigon o 
leoedd i chwarae

amser egwyl a 
chinio!

Gallaf ddewis yr hyn 
yr wyf ei eisiau ar 

gyfer cinio! Dysgais i chwarae'r 
drymiau a'r gitâr 

drydan.Gallwn ddefnyddio
gwresogydd Bunsen a 

gwneud arbrofion
gwyddoniaeth cŵl.

Rwy'n teimlo'n ddiogel ac 
gwybod y bydd rhywun

mi os oes gen i broblem

Mae cyfleoedd i fynd
ar lawer o wahanol

deithiau

Mae athrawon ar 
gael i siarad gydag 

os ydw i angen 
help

Mae athrawon yn
garedig iawn ac 
yn barod iawn i

helpu

Rydyn ni'n gwneud gwersi 
gwahanol i'r ysgol gynradd. Mae 

yna lawer o bynciau newydd!

Llawer o wahanol
weithgareddau
chwaraeon.



Efallai bod yr ysgol

ychydig yn wahanol ar hyn

o bryd, ond dyma rai o'r

pethau rydyn ni wedi'u

gwneud i'ch helpu chi i

drosglwyddo'n

llwyddiannus ac yn hapus

i'r ysgol uwchradd



Rydych chi'n mynd i dderbyn llyfryn sy'n edrych fel hyn:

Byddwch yn derbyn eich llyfryn trwy'r post.

Pan fyddwch wedi ei gwblhau, dychwelwch ef yn ôl i

Ysgol Uwchradd Llanidloes.



Byddwch hefyd yn derbyn llyfryn am drosglwyddo i'r

ysgol uwchradd gan Mrs Harrison, Pennaeth

Blwyddyn 7.

Bydd y llyfryn hwn yn rhoi llawer o wybodaeth

ddefnyddiol i chi i'ch helpu chi yn eich dyddiau

cyntaf yn yr ysgol uwchradd.

Cwblhewch y gweithgareddau yn y llyfryn yn barod

ar gyfer eich diwrnod cyntaf.



Mae taith fideo

o'r ysgol ar gael

ar wefan ein

hysgol.

eisiau gweld i ble'r ydych chi'n mynd?



Os oes gennych Anghenion

Dysgu Ychwanegol, neu os

oes angen ychydig o help 

ychwanegol arnoch, mae

llyfryn gallwch edrych arno

yn adran ADY gwefan yr

ysgol.



Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin ar

wefan yr ysgol. (FAQs)

Neu cysylltwch â Swyddfa'r Ysgol, rydyn ni i gyd yma i helpu lle bynnag y gallwn



Rydym yn

edrych ymlaen

at groesawu ci i

Ysgol Uwchradd

Llanidloes a 

gobeithiwn y 

byddwch yn

cymryd rhan

lawn yn y 

gweithgareddau

allgyrsiol a 
gynigir.



Yr Urdd Rugby 5x60 sports

Clwb Eco Clwb natur Clwb gwen



Trip skio Alton 
Towers/Oakwood

Trip hanes

Clwb arlunio Chôr Clwb Sci Tech



Cystadlaethau
chwaraeon

Gwersi cerdd Dyddiau STEM

Cyngor yr ysgol French Exchange Gwyl Hay on Wye



Gwisg Ysgol
 Crys gwyn
 Siwmper Maroon gyda

motiff ysgol
 Tei ysgol
 Blazer du gyda motiff

ysgol
 Trowsus du wedi'i

deilwra neu sgert ddu
hyd pen-glin

 Sanau du neu deits plaen
 Esgidiau du plaen



We DO NOT allow:

• Coloured shoes or laces
• Denim or denim-like material, 

skinny-leg trousers or leggings.
• Jewellery - No brooches, 

chains, badges, bracelets or 
colourful hair ornaments.     
We also do not allow facial 
piercings. 

• Skirt length should not be 
above the knee.

However, a plain finger ring and 

small stud ear-ring may be worn.



Bechgyn Merched
Crys llawes fer gyda motiff ysgol Crys llawes fer gyda motiff ysgol

Crys rygbi - Amber Gwrthdroadwy Crys Chwys

Trowsus byr du ‘Skort’ du

Sanau ambr Sanau ambr

Truncs nofio Gwisg nofio[Un darn]

Esgidiau hyfforddi Esgidiau hyfforddi

Esgidiau pêl-droed Esgidiau pêl-droed

Padiau Shin Padiau Shin 

Gumshield (Dewisol) Gumshield (Dewisol)

Crys Chwys

Côt law gyda sip

Trowsus byr du

‘Leggings’ rhedeg

Côt law gyda sip

Dillad ac offer Gwersi chwareon



•Bag ysgol

• 4 ysgrifbin (2 ddu, 2 gwyrdd)

• Pensiliau

• Pren mesur 30cm

• Onglydd

•Rhwbiwr (rwber)

• Miniwr

• Pensiliau lliw (dim rhai ffelt)

• Cyfrifiannell (ar gael o'r ysgol)

• Dyddiadur gwaith cartref (wedi'i

ddarparu gan yr ysgol)

• Llyfr darllen



Diwrnod Ysgol 

Amser Gweithgaredd

08:55 am – 09:55 am Gwers 1

09:55 am – 10:55 am Gwers 2

10:55 am – 11:20 am Egwyl

11:20 am – 12:20 pm Gwers 3

12:20 pm – 1:20 pm Gwers 4

1:20 pm – 2:05 pm Cinio

2:05 pm – 2:35 pm Cofrestru

2:35 pm – 3:35 pm Gwers 5



Sut mae grwpiau'n cael eu trefnu?

Ym Mlwyddyn 7 bydd tri grŵp tiwtor

cyfrwng Saesneg a dau grŵp tiwtor

cyfrwng Cymraeg.

Mae'r grwpiau tiwtoriaid yn cael eu

llunio ar ôl trafod ag ysgolion cynradd

ac i ystyried gwybodaeth a roddir inni

trwy'r proffiliau un dudalen.

Mae gan bob grŵp tiwtor gymysgedd o fyfyrwyr o wahanol ryw, amgylchiad

cymdeithasol a gallu. Mae disgyblion yn cofrestru gyda'u tiwtor bob dydd ac 

mae ganddyn nhw un wers ABCh yr wythnos gyda'u grŵp tiwtor.

Mewn rhai gwersi, gall disgyblion gael eu setiau, neu eu rhoi i grwpiau llai ar

gyfer sesiynau ymarferol. Mewn gwersi eraill, bydd y grŵp tiwtoriaid yn cael eu

dysgu gyda'i gilydd fel un dosbarth.



Mrs Harrison yw Pennaeth Blwyddyn 7. Hi 

fydd eich prif gyswllt â'r ysgol ac mae'n

gyfrifol am:

Helpu gydag unrhyw anawsterau wrth

drosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol

uwchradd

Cysylltu â staff i ddatrys unrhyw faterion a 

allai godi

Monitro cynnydd academaidd Blwyddyn 7

Cynnal safonau academaidd

Bydd pob disgybl Blwyddyn 7 newydd yn

cael dau ddiwrnod o ymsefydlu ar

ddechrau'r flwyddyn ysgol fel y gallant 

ymgyfarwyddo ag amgylchedd ysgol

wahanol a threulio amser yn gwneud

ffrindiau ag eraill yn eu grwpiau tiwtor.



Yn ogystal â Mrs Harrison, gallwch gysylltu gyda:

• Mr Owen - Pennaeth

• Mrs Taylor * - Dirprwy Bennaeth

• Beese Mrs. * - ALNCo

• Mrs Thomas-Young * - Mentor ar gyfer

disgyblion sydd yn derbyn prydau ysgol

am ddim.

• Mrs Charles - Rheolwr Uned ASD

• Mr Herdman - Canolfan GOFAL

• MrsLewis - Canolfan Lles

Gallwch gysylltu â'r bobl hyn trwy alw swyddfa'r ysgol 01686412289, neu 

e-bostio office@llanidloes-hs.powys.sch.uk
* yn nodi siaradwyr Cymraeg



Yn Ysgol Uwchradd Llanidloes, rydyn ni bob amser yn

gwneud ein gorau i weithio mewn partneriaeth â rhieni a'r

gymuned leol.

Cysylltwch â ni gydag unrhyw ymholiadau, pryderon neu 

gwestiynau sydd gennych. Mae hapusrwydd, lles a 

datblygiad addysgol eich plentyn yn bwysig iawn i ni.


