
 1 
 



 2 

CROESO I YSGOL UWCHRADD LLANIDLOES 
Mae ' n bosibl mai ysgol uwchradd Llanidloes yw ' r ysgol hapusaf, sy ' n cyflawni ' n dda yng Nghymru. Pan 
oeddwn yn gweithio gydag Estyn ac yn gynghorydd her I ERW, cefais y fraint o gefnogi a gwerthuso darpariaeth 

ysgolion uwchradd ar hyd a lled y wlad.  Wrth ymweld â Llanidloes, cefais fy nharo bob tro gan ddiwylliant dysgu 

bywiog a ffyniannus, ethos gofalgar iawn ac ymrwymiad eithriadol y staff.  Mae pawb yn mynd y filltir ychwanegol i 

sicrhau bod pob un disgybl mor hapus â phosibl.  
  

Mae ' n fraint ac yn anrhydedd i mi  fod yn gyfrifol am oruchwylio addysg pob plentyn gwerthfawr yn ysgol 

uwchradd Llanidloes.  Mae pob un ohonom yn yr ysgol yn cymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifrif, mae hyn yn cael ei 

adlewyrchu yn y canlyniadau gwych yr ydym yn cael.   
  

Mae ' r ysgol wedi perfformio ' n well na disgwyliadau Llywodraeth Cymru am fwy na chew mlynedd yn olynol yn 

y nifer o ddisgyblion sy ' n ennill pump TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a 

mathemateg.  Dim ond llond dwrn o ysgolion ar draws y wlad sydd wedi cyflawni' r gamp honno.  
  

Am ddwy allan o’r pedair blynedd ddiwethaf, mae ' r canlyniadau Safon Uwch yn rhoi ' r chweched dosbarth yn y 

10 ysgol uchaf yng Nghymru yn nol y ‘Sunday Times’.  Mae nifer o aelodau’r  chweched dosbarth yn mynd ymlaen i 

astudio yn Rhydychen, Caergrawnt a llawer o brifysgolion eraill o Grŵp Russell.  Byddwn yn parhau i sicrhau bod 

gan ein myfyrwyr mwyaf galluog ddrws agored i addysg uwch o ' r radd flaenaf pan fyddant yn ein gadael.  Nid yw ' 

n syndod bod ein chweched dosbarth bywiog yn tyfu, gyda niferoedd cynyddol o fyfyrwyr yn teithio o bell ac agos 

i gael mynediad i ' r amgylchedd dysgu gofalgar, clos a chefnogol.  
  

Barnodd ein harolygiad diweddaraf gan Estyn (Ebrill 2016) fod perfformiad presennol yr ysgol yn 'dda' gyda 

rhagolygon gwella hefyd yn 'dda'.  Roeddent yn cydnabod bod ' gan yr ysgol systemau cymorth effeithiol sy ' n 

hyrwyddo ac yn annog lles, presenoldeb a chynnydd academaidd disgyblion '.   

  

Ym mis Medi 2019, cychwynnodd yr ysgol gyfnod newydd cyffrous yn ei hanes wrth i ni ffederaleiddio ' n ffurfiol 

ag ysgol gynradd Llanidloes.  Mae hyn yn golygu y bod ni’n yn rhannu un corff llywodraethol ac yn gweithio ' n 

agos gyda chydweithwyr cynradd i rannu arfer da a sicrhau dilyniant cadarn wrth i ddisgyblion symud o ' r cyfnod 

cynradd i ' r ysgol uwchradd.  

  

Rydym hefyd yn falch o ' r ystod eang eithriadol o weithgareddau allgyrsiol a gynigir yma yn ysgol uwchradd 

Llanidloes, sy ' n anelu at ddarparu hwyl, ysbrydoliaeth heriau i ' n disgyblion: 

  

 Cynigir pob un o ' r prif gemau tîm ac mae ' r disgyblion yn cystadlu ' n llwyddiannus ar lefel sirol a 

rhyngwladol;  

 Mae gennym gyfoeth o ddewisiadau cerddorol a theatraidd;  

 Mae ein meysydd celf a dylunio & thechnoleg yn arddangos gwaith myfyrwyr o fewn yr ysgol ac mewn 

arddangosfeydd lleol;  

 Mae cynllun Dug Caeredin wedi hen ennill ei blwyf ac yn boblogaidd ar bob lefel – mae teithiau ar gyfer 

Efydd, arian ac aur bellach yn nodweddion rheolaidd yng nghalendr yr ysgol;  

 Cynhelir nifer o ymweliadau tramor bob blwyddyn, gan gynnwys sgïo a theithiau ar draws Ewrop;  

 Mae clerigwyr lleol yn ymuno â ni ' n rheolaidd i helpu ein disgyblion i archwilio rhai o ' r cwestiynau 

mwyaf diddorol yn y pen draw am fywyd;  

 Mae llawer o glybiau a chymdeithasau ar gael i ddisgyblion, yn ystod ac ar ôl ysgol, ac mae Aelodau 

newydd o staff yn cael eu hannog i gyfrannu at yr agwedd hollbwysig hon ar fywyd ysgol;  

 Mae ' r ysgol yn dathlu cyflawniadau ' r disgyblion mewn noson gyflwyno flynyddol.  

  

Rydym yn sicr y bydd eich plentyn yn mwynhau bod yn aelod gwerthfawr o gymuned ysgol uwchradd Llanidloes.  

  

  

  

Daniel Owen BA. Ma. Oxon (Pennaeth)  
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Nodau’r Ysgol 

 

 

1. Creu amgylchedd dysgu gofalgar ac ethos tosturiol lle mae pob disgybl yn mwynhau profiad addysgol 

hapus a gwerthfawr. 

 

2. Gwerthfawrogi  pob disgybl yn gyfartal a datblygu pob disgybl i’w lawn botensial. Mae hyn yn cynnwys 

ymestyn y disgyblion mwy galluog a rhoi cefnogaeth effeithiol i’r disgyblion ag anghenion dysgu 

ychwanegol. 

 

3. Cynnig cwricwlwm sy'n eang, yn gytbwys ac yn berthnasol i'w hanghenion ac anghenion 

cymdeithas, gan ddarparu'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer bywyd llwyddiannus a chynhyrchiol fel 

oedolyn. Bydd hyn yn cynnwys gweithredu holl ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, Llwybrau 

Dysgu 14–19 a ‘Cwricwlwm am Oes’ Llywodraeth Cymru yn effeithiol. 

 

4. o Meithrin rhagoriaeth mewn astudiaeth academaidd a safonau moesegol personol uchel gan gynnwys 

uniondeb, cwrteisi a thosturi. 

 

5. Tynnu'n rheolaidd ar ymchwil addysgol gref, arfer gorau o bob rhan o'r sector a chanfyddiadau 

gwerthuso eang, i wella ansawdd yr addysg a ddarparwn yn barhaus. 

 

Mae cydweithredu rhwng y cartref a’r ysgol yn rhoi hwb i les plant a’u pherfformiad academaidd. Rydym yn 

ffodus bod gennym rieni hynod gefnogol sy'n cyfrannu'n llawn ac yn cydweithio gydag Ysgol Uwchradd 

Llanidloes. Ym Mlwyddyn 7 gofynnir i'r rhieni ddarllen cytundeb rhwng yr Ysgol ar cartref gyda'u plant, ei 

lofnodi a'i ddychwelyd i'r ysgol. Diben y cytundeb yw i'r dysgwr, y rhiant a'r ysgol gytuno ar ddisgwyliadau ac 

egwyddorion cyffredin o bob ochr i'r bartneriaeth. Bydd y cytundeb a lofnodir yn para tan fod eich plentyn yn 

gadael yr ysgol. 

 

Mae'r cysylltiad rhwng cyfranogiad rhieni a llwyddiant academaidd plentyn wedi'i hen sefydlu ac mae hanes hir 

o ymchwil i raglenni ymgysylltu â rhieni. Rydym yn gwybod y byddwch chi'n chwarae rhan allweddol wrth 

gefnogi cynnydd academaidd eich plentyn. Am y rheswm hwn, mae croeso ichi bob amser - cyfyngiadau 

pandemig yn caniatáu - i ddod i ymweld â ni yn ystod y dydd i weithio gyda'n gilydd i gefnogi lles a chynnydd 

academaidd eich plentyn. Peidiwch ag oedi cyn ffonio neu e-bostio i drefnu ymweliad. 

 

 

Mr D. Owen 

Pennaeth 

GOFAL 

 

Cyfleoedd ardderchog i bawb ddysgu 

Nodyn 

 

Mae'r wybodaeth yn y prosbectws hwn yn gywir pan gyhoeddir ef, ond efallai y bydd amgylchiadau yn golygu y 

bydd yn rhaid inni newid rhai pethau yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. 
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Amserau’r diwrnod ysgol 

 

Amser / Time Gweithgaredd / Activity 

08:55 am –  09:55 am Gwers / Lesson 1 

09:55 am – 10:55 am Gwers / Lesson 2 

10:55 am – 11:20 am Egwyl / Break 

11:20 am – 12:20 pm Gwers / Lesson 3 

12:20 pm – 1:20 pm Gwers / Lesson 4 

1:20 pm – 2:05 pm Cinio / Lunch 

2:05 pm – 2:35 pm Cofrestru / Registration 

2:35 pm – 3:35 pm Gwers / Lesson 5 
 

 

 Arweinwyr Bugeiliol 

Ms. B. Harrison Arweinydd Blwyddyn 7 

Mrs. F. Rocher - Jones Arweinydd Blwyddyn 8 

Mr. A. Thomas  Arweinydd Blwyddyn 9 

Mr. A. Morel  Arweinydd Blwyddyn 10 

Ms. N. Davies  Arweinydd Blwyddyn 11 

 

Defnyddio Ffonau Symudol 

Er bod caniatâd i ddisgyblion gael dyfeisiadau electronig (gan gynnwys ffonau symudol) yn eu bagiau i'w 

defnyddio ar y ffordd i'r ac oddi wrth yr ysgol,  NID oes caniatâd iddynt gael eu defnyddio yn ystod y dydd, 

ar wahân i amser egwyl a chinio.  Nid cyfrifoldeb yr ysgol yw colled neu ddifrod unrhyw ddyfais electronig 

sy'n cael ei chludo i'r ysgol.  Mae polisi dyfeisiadau electronig llawn ar wefan yr ysgol.  Mae sancsiynau clir ar 

gyfer disgyblion sydd yn gwrthod dilyn y rheolau ynglŷn â'rdyfiesiadau electronig, sydd yn cynnwys yr ysgol yn 

cadw'r ddyfais 

 

 Cau'r ysgol oherwydd tywydd drwg, e.e. eira  

 Os gwneir penderfyniad i gau'r ysgol oherwydd tywydd drwg, dyma fydd y drefn:  

 

1. Rhoi hysbysiad ar wefan Cyngor Sir Powys – www.powys.gov.uk  

2. Rhoi hysbysiad ar wefan yr ysgol – www.llanidloeshighschool.co.uk 

 

Os oes modd, gwneir hynny erbyn 7.30 y bore, neu'r diwrnod blaenorol os ydym yng nghanol cyfnod 

arbennig o wael o dywydd drwg. Edrychwch yn rheolaidd os gwelwch yn dda ar wefan Powys am y 

wybodaeth ddiweddaraf.  

 

 Cau'r ysgol yn ystod diwrnod yr ysgol  

Weithiau bydd angen cau'r ysgol yn gynnar ar ddiwrnod ysgol oherwydd penderfyniadau a wneir gan y 

cwmnïau bysiau. Os bydd hyn yn digwydd, ein polisi yw sicrhau bod pob disgybl yn cysylltu â'u cartref trwy 

neges destun neu drwy ffonio cyn inni eu rhyddhau o'r ysgol. Os na fydd disgybl yn gallu cysylltu, yna ein 

polisi yw eu cadw gyda ni yn yr ysgol tan 3.35 neu hyd nes gellir cysylltu â rhieni a gwneud trefniadau i'w 

casglu. 
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GWISG YSGOL  

Rhaid i bob disgybl wisgo'r wisg ysgol a bennir. Rhoddir manylion amdani isod.  

 

Mae grantiau ar gael i rieni disgyblion blwyddyn 7 sydd yn hawlio prydau am ddim. Mae ffurflenni cais ar gael 

oddi wrth yr ysgol a’r Awdurdod Lleol (Ffôn 01686 614040). Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy Ionawr 31ain 

ar ôl i ddisgyblion ddechrau yn yr Ysgol Uwchradd ym mis Medi. 

 

 Crys gwyn   

 Siwmper marŵn â motiff yr ysgol 

 Tei ysgol 

 Siaced ddu â motiff yr ysgol 

 Trowsus du wedi’u teilwra neu Sgert ddu hyd y pengliniau  

 Sanau duon neu deits plaen du 

 Esgidiau  hollol ddu. 

 

Nid yw denim, socasau na throwsus coesau tin yn dderbyniol. 

 

Dylai’r esgidiau fod yn ddu plaen gyda sawdl isel, heb wregysau lliw; gwadnau neu streipiau. Ni chaniateir  

treiners nag esgidiau cynfas. 

 

Tlysau – Ni chaniateir tlysau wyneb. Ni ddylid gwisgo cadwynau, bathodynnau, breichledi nac addurniadau 

gwallt lliwgar. Gellir gwisgo modrwy blaen ar fys a chlustdlysau styd  bychain. 

. 

 

DILLAD YMARFER CORFF  

Crys Rygbi – ambr dwyffordd a / neu Crys chwys       

Siorts du neu ‘skort’ ddu     

Crys llawes fer              

Sanau melyn      

Gwisg nofio [dim ‘Bermuda shorts’ na bicini 

Esgidiau ymarfer neu debyg     

Esgidiau pêl-droed     

      

Dewisol 

Cot law gyda ffasner sip     

Socasau rhedeg 

 

Disgwylir i bob disgybl gymryd rhan mewn gweithgareddau Addysg Gorfforol rheolaidd oni bai eu bod yn 

cael eu hesgusodi am resymau meddygol.  Dylai lliw gwallt fod o liw naturiol.  Gofynnir i rieni anfon nodyn 

pan nad yw disgybl yn ddigon da i gymryd rhan mewn chwaraeon, er ei fod/bod yn ddigon iach i ddod i'r 

ysgol. 

 

RHAID nodi enw'r perchennog yn glir ar bob eitem o wisg a gwisg ysgol (gan gynnwys esgidiau a bŵts) sy'n 

cael eu gwisgo i'r ysgol. 

 

Gellir prynu pob eitem o'r wisg ysgol yn Contructiv Clothing yn Y Drenewydd.  Eu cyfeiriad gwefan yw 

www.constructiv.co.uk.  Dim ond yn Constructiv y gellir prynu'r tei ysgol, siwmper, siaced a'r cit Addysg 

Gorfforol.  Gall rhieni brynu eitemau eraill o gyflenwyr gwahanol ond mae'n rhaid eu bod nhw yr un steil 

â'rrhai ar wefan Constructiv.  
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GWYBODAETH GYFFREDINOL 
 

DERBYNIADAU 

Polisi'r Awdurdod Lleol sy'n rheoli derbyniadau i'r ysgol. Cysylltwch os gwelwch yn dda â'r Prifathro am ragor 

o wybodaeth. Mae’r ysgol yn cynnig mynediad llawn i’r holl gwricwlwm i ddisgyblion anabl a gwneir hyn trwy 

ffordd dderbyniadau arferol yr ysgol. Croesawir cysylltiad cynnar gan rieni a disgyblion gydag anghenion sbesiffig 

fel bod addasiadau rhesymol yn gallu cael eu gwneud er mwyn cyrraedd y cwricwlwm yn llawn. 

 

CYFARPAR YR YSGOL 

Mae'n bwysig iawn i'r disgyblion ddod â'r eitemau canlynol i'r ysgol BOB DYDD: 

 Bag ysgol 

 4 ben ysgrifennu 2 du 2 wyrdd  

 Pensiliau 

 Pren mesur 30cm 

 Onglydd 

 Rhwbiwr  

 Naddwr pensiliau 

 Pensiliau lliw (nid pennau ffelt) 

 Cyfrifiannell (mae'r rhain ar gael o'r ysgol) 

 Dyddiadur gwaith cartref (a ddarperir gan yr ysgol) 

 Llyfr darllen  

 

DIOGELWCH YR YSGOL  

Rhaid i bob ymwelydd lofnodi ym mhrif swyddfa'r ysgol a chânt fathodyn i ddynodi pwy ydynt wrth iddynt 

gerdded o amgylch yr ysgol. Mae trefn lofnodi i mewn ac allan i'r holl staff a disgyblion. Caiff pob aelod o'r staff 

ei wirio gan y Gwasanaeth Cofnodion Troseddol (DBS) ac er mwyn sicrhau diogelwch gwybodaeth bersonol 

a chyfrinachol mae gweithdrefnau rheoli data clir. 

 

Mae camerâu teledu cylch cyfyng mewn mannau strategol y tu allan ac o fewn adeilad yr ysgol a diogelir yr 

adeilad hefyd gan larymau. Rhaid i unrhyw ffotograffau o ddisgyblion a ddefnyddir ar gyfer unrhyw 

gyhoeddusrwydd gael caniatâd rhieni. Mae rota o ddyletswyddau staff fel bod yr ysgol yn cael ei goruchwylio 

yn ystod egwyl y bore, amser cinio ac ar ôl yr ysgol. 

 

Gwneir asesiad risg o bob trip ysgol ac ymweliad cyfnewid cyn eu cymeradwyo. Mr R. Williams yw Swyddog 

Amddiffyn Plant / Diogelu yr ysgol, a Mrs Margot Jones yw'r Llywodraethwr sydd â chyfrifoldeb am Amddiffyn 

Plant a Ddiogelu. Mrs Ann Lewis yw Dirprwy Swyddog Amddiffyn Plant yr ysgol. 

 

CWYNION 

Os dymunwch wneud cwyn ffurfiol am drefniadaeth neu gwricwlwm yr ysgol, gofynnwch i'r dderbynfa am gopi 

o'n gweithdrefn gwynion ysgrifenedig. Mae ar gael hefyd ar wefan yr ysgol. Y gobaith, fodd bynnag, yw y byddech 

yn cysylltu â'r ysgol yn y lle cyntaf i roi cyfle i'r ysgol ddatrys y broblem cyn penderfynu gwneud cwyn swyddogol. 

Mae copi o bolisi cwynion yr ysgol hefyd ar gael ar wefan yr ysgol o dan ‘Llywodraethu (Polisïau). 

 

TREFNIADAU AMSER CINIO 

Mae caffeteria'r ysgol yn darparu amrywiaeth o fwyd o safon dda ac am brisiau cymedrol. Anogir y disgyblion 

i'w ddefnyddio. Mae bwydlenni ar gael ac mae cinio ysgol am ddim ar gael i deuluoedd ar incwm isel o wneud 

cais i'r Swyddfeydd Addysg Lleol, Y Drenewydd. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y caniateir i 

ddisgyblion fynd adref i gael cinio, a rhaid cyflwyno nodyn bob tro. 
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GOFALU AM DDISGYBLION 
GOFAL 

 

Byddwn yn arwain a chynghori ein pobl ifanc wrth iddynt ddatblygu o fod yn ddisgyblion cynradd yn oedolion 

ifanc yr Ysgol Uwchradd. Cynlluniwyd ein trefn gofal bugeiliol i hyrwyddo datblygiad eich plentyn ac mae'n 

cynnwys Tiwtoriaid Dosbarth ac Arweinwyr Blwyddyn sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig i fentora disgyblion 

ym mhob grŵp oedran. Mae arbenigwyr ar gael, os bydd angen, i gynnig cymorth ychwanegol i'r Timau 

Bugeiliol sydd gennym yn yr ysgol. 

 

Pan gaiff eich plentyn ei groesawu gyntaf i Ysgol Uwchradd Llanidloes ym Mlwyddyn 7, caiff ei roi neu ei rhoi 

yn un o'r pedwar i chwe grŵp tiwtor. Neilltuir pob grŵp i un o'n tai: Ceiriog, Gwyn, Hafren Trannon Dulas 

ac Idloes. Bydd y tai'n cystadlu yn Eisteddfod yr Ysgol ac yn y Diwrnod Mabolgampau. Cyfrifoldeb y tiwtor 

dosbarth fydd lles eich plentyn yn y lle cyntaf, a bydd y plant yn cwrdd ag ef neu hi bob dydd.  

 

Bydd disgyblion yn datblygu perthynas glòs â'u tiwtoriaid. Mae tiwtoriaid dosbarth yn cymryd eu lle mewn 

fframwaith ysgol o ofal bugeiliol. Caiff cyfrifoldebau arbennig eu rheoli gan Arweinwyr Blwyddyn, y Dirprwy 

Brifathro, a'r Prifathro. 

 

Bydd y tiwtoriaid hefyd yn cyflwyno rhaglen o Addysg Bersonol a Chymdeithasol i'r disgyblion. Mae'r rhaglen 

honno'n cynnwys llawer o bethau, yn amrywio o “sgiliau astudio”, “iechyd a diogelwch”, “dinasyddiaeth” i 

“bolisi gwaith cartref” a materion yn ymwneud â rheoli ymddygiad fel “bwlio”. Canolbwyntiwn trwy'r amser 

ar roi i'r disgyblion y sgiliau angenrheidiol i ddatblygu potensial cymdeithasol ac academaidd. 

 

Bydd aelodau a etholir yn ddemocrataidd o bob grŵp blwyddyn yn cael cynrychioli barn eu grŵp blwyddyn 

yng nghyfarfodydd Cyngor yr Ysgol a gynhelir gydol y flwyddyn. Mae hwn yn gyfle pwysig i gyfrannu at gynnig 

awgrymiadau ynghylch gwelliannau i'r ysgol. Bydd disgyblion hefyd yn cael cyfle i wasanaethu ar Fwrdd 

Cynghori Strategol sy'n dod â disgyblion, staff, rhieni a llywodraethwyr ynghyd. 

 

Rhoddir cyfle i'r disgyblion gyfrannu at weithgareddau gofalu ac elusennol gan gynnwys Readathon  

Blwyddyn 7 (darllen llyfrau noddedig). Caiff arian ei godi hefyd i noddi addysg plant yn Kenya ac Uganda ac mae 

cyswllt uniongyrchol wedi'i greu ag Ysgol Uwchradd Mwamba lle byddwn yn anfon esgidiau pêl-droed, llyfrau 

a nofelau ail-law.  

 

Canolfan Gofal  

Mae gan yr ysgol staff arbenigol sy'n delio â'r mwyafrif o faterion ymddygiad ac yn cynnig cefnogaeth i'r holl 

ddisgyblion a rhieni. Mae gennym bolisi clir ar gredydau a sancsiynau (gweler trosodd) a bwriadwn esbonio 

hyn i'r disgyblion yn ystod yr wythnos gyntaf. 

 

Caiff y disgyblion ddefnyddio'r ganolfan i fyfyrio ynglŷn ag unrhyw ymddygiad amhriodol. Rhoddir 

awgrymiadau penodol iddynt y gellir eu defnyddio cyn gynted ag y bo modd i sicrhau eu bod yn dychwelyd i 

wersi prif ffrwd yn barod i ddechrau o'r newydd er eu lles eu hunain a'u cyd-ddisgyblion.  

 

Mae'r uned yn arbenigo ar gydweithio ag asiantaethau allanol ac mae'n gwneud defnydd helaeth o'r 

asiantaethau hynny wrth ddyfeisio strategaethau i helpu disgyblion y mae angen cymorth ychwanegol arnynt. 

 

Toiledau 

 

Mae gan yr ysgol doiledau ar gyfer bechgyn a merched ym mhob un o'r tri phrif goridor. Mae dau doiled 

mynediad hawdd hefyd. Mae’r toiledau i gyd mewn cyflwr da ac yn cael eu glanhau i safon uchel gan staff 

Property Care. 

 

 



 9 

 



 10 

 
  



 11 

Y CWRICWLWM 
  

Cefnogir cryfder academaidd yr ysgol gan gwricwlwm eang a chytbwys sy'n darparu ar gyfer anghenion 

unigolion o bob gallu ac yn eu paratoi ar gyfer bywyd yn y byd modern. Ceir 6 gwers y dydd o 50 munud yr 

un. Addysgir rhai pynciau ymarferol mewn blociau o ddwy wers a rhai pynciau TGAU mewn blociau o dair 

gwers er mwyn gallu cynnwys cyrsiau NPTC ym mlynyddoedd 10 ac 11. Dilynwyd amserlen pythefnos..  

 

Mae'r Cwricwlwm Cenedlaethol yn rhannu addysg uwchradd yn 

ddau  

Gyfnod Allweddol fel a ganlyn: 

 

Cyfnod Allweddol 3  Blynyddoedd 7-9 Oedran 

11-14  

Cyfnod Allweddol 4  Blynyddoedd 10-11  Oedran 

14-16 

 

Cyfnod Allweddol 3  

(Blynyddoedd 7, 8 a 9) 
 

Am y tair blynedd gyntaf yn yr ysgol bydd y disgyblion yn dilyn y pynciau canlynol: 

 
 

 

Saesneg, Cymraeg (Iaith Gyntaf neu Ail iaith), Mathemateg, Gwyddoniaeth, Ffrangeg, Daearyddiaeth, Hanes, 

Addysg Grefyddol, Celf, Cerddoriaeth, Drama, Dylunio a Thechnoleg, Technoleg Gwybodaeth, Addysg 

Gorfforol, Iechyd a Lles ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) 

 

 

Cyfnod Allweddol 4 (Blynyddoedd 10 ac 11) 
   

Bydd pob disgybl yn dilyn cwricwlwm craidd o bynciau o blith y pynciau TGAU canlynol: 

 

Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth (Dyfarniad Ddwbl) 

Cymraeg Iaith Gyntaf neu Ail Iaith 

Y Fagloriaeth Gymreig Tystysgrif Her Sgiliau Cenedlaethol/Sylfaenol. 

Addysg Grefyddol 

Chwaraeon (a all arwain at gymhwyster cwrs byr TGAU mewn Addysg Gorfforol). 

 

Bydd disgyblion hefyd yn dewis tri chwrs TGAU arall yr un o'r rhestr ganlynol o bynciau ar yr amod bod digon 

o ddysgwyr i greu dosbarth o faint ymarferol; 

 

 

Ffrangeg, Sbaeneg, Addysg Gorfforol, Hanes, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Daearyddiaeth, Astudiaethau 

Crefyddol, Cerddoriaeth, Drama, Celf, Astudiaethau Busnes, Astudiaethau'r Cyfryngau, Hamdden a 

Thwristiaeth, Technoleg Gwybodaeth, Croesawiaeth ac Arlwyo, Graffeg, Systemau a Rheoli, Deunyddiau 

Gwrthiannol 

 

 

Mae cyfle i ddysgwyr ddilyn cyrsiau galwedigaethol yn NPTC yn Y Drenewydd a gallant ddewis o amrywiaeth 

o feysydd pwnc gan gynnwys Amaethyddiaeth, Trin gwallt a Harddwch, a Cherbydau Modur. Cynhelir y cyrsiau 

hyn yn Y Drenewydd un diwrnod yr wythnos a darperir cludiant.  
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Technoleg Gwybodaeth 

 

Mae cyfleusterau Technoleg Gwybodaeth wedi eu gwella'n arw dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae 

gennym rwydweithiau TG dynodedig ac rydym yn adeiladu rhai eraill ym mhob rhan o'r ysgol. Mae gan lawer 

o feysydd cwricwlwm gyfleusterau TG aml-gyfrifiadur ac mae gan bob maes cwricwlwm gyfrifiaduron 

annibynnol. Mae gan yr ysgol hefyd amrywiaeth rhagorol o liniaduron. Mae gennym hefyd ystafelloedd  

cerddoriaeth gyda chyfrifiaduron AppleMac chyfleusterau recordio o'r radd flaenaf. 

 

Cymraeg Iaith Gyntaf: Pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg a defnydd o’r Iaith Gymraeg  

 

Caiff Cymraeg ei haddysgu fel Iaith Gyntaf yn ogystal ag fel 

Ail Iaith yn yr ysgol a chynigir y pynciau canlynol trwy 

gyfrwng y Gymraeg hyd at Gyfnod Allweddol 4: Celf, 

Cerddoriaeth, Hanes, Daearyddiaeth, Astudiaethau 

Crefyddol, TGCh, ABCh, Mathemateg a Gwyddoniaeth. 

Cynigir pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghyfnod 

Allweddol 5 yn Ysgol Bro Hyddgen. Mae croeso i 

ddisgyblion astudio trwy’r Gymraeg neu’r Saesneg yng 

Nghyfnod Allweddol 4. Bydd rhai disgyblion gydag 

anghenion addysgol arbennig yn cael eu tynnu allan o rai 

gwersi Cymraeg Ail Iaith. Mae grŵp tiwtor cyfrwng-

Cymraeg dynodedig ym mhob blwyddyn a'r Gymraeg yn brif 

iaith addysgu ynddo. Caiff Addysg Bersonol, Gymdeithasol a 

Chrefyddol a Munud i Feddwl eu haddysgu trwy'r Gymraeg. 

Anogir y defnydd o Gymraeg achlysurol o fewn a thu allan i wersi – gan gynnwys gwersi Saesneg eu cyfrwng. 

Mae rhestr o’r 20 gair Cymraeg mwyaf cyffredin wedi’i chynnwys ym mlwyddiaduron y disgyblion a’r staff. 

 

Gwaith Cartref 

Disgwyliwn i bob disgybl wneud gwaith cartref a roddir gan athrawon. Mi fydd y dasgiau yn amrywio llawer 

rhwng pyncaiu, o waith project tymor hir a chyn bapurau arholiad, i waith wythnosol i wella dealltwriaeth a 

sgiliau dysgwyd yn y dosbarth.  Bydd yr amser a gymerir i wneud gwaith cartref arbennig yn amrywio o ddisgybl 

i ddisgybl, gan ddibynnu ar allu a dyfnder profiad a pha mor awyddus yw'r disgybl i gynhyrchu darn da o waith. 

Dylai pob dasg gael ei gofnodi yn Nyddiadur y Myfyriwr i rieni ei wirio. 

 

Y Chweched Dosbarth 

Mae prosbectws ar wahân ar gyfer y Chweched Dosbarth sydd ar gael o'r ysgol ac ar wefan yr ysgol, ond 

mae'r canlynol yn cynnig blas ar fywyd yn y chweched dosbarth:  

 

Cynigiwn amrywiaeth eang o gyrsiau academaidd a galwedigaethol i fyfyrwyr chweched dosbarth. Caiff 

myfyrwyr ddewis amrywiaeth o bynciau safon Uwch Gyfrannol (UG) ac Uwch (A2). Bydd y rhan fwyaf o 

fyfyrwyr yn astudio pedwar pwnc ar y Safon UG yn ystod Blwyddyn 12 a byddwch fel rheol yn dewis tri o'r 

rhain i barhau â nhw fel pynciau Safon Uwch ym Mlwyddyn 13. 

 

Bydd pob myfyriwr yn dilyn Tystysgrif Her  Sgiliau Bagloriaeth Cymru. Cynhelir rhai o'r pynciau a gynigir yn y 

Chweched Dosbarth yn yr ysgolion a'r sefydliadau sy'n bartneriaid i ni. 

 

Mae myfyrwyr y Chweched Dosbarth hefyd yn cymryd rhan mewn ymweliadau, codi arian i elusennau, 

gwasanaeth i'r ysgol (e.e. darllen mewn parau), chwaraeon, menter yr ifanc, dadleuon a chysgodi gwaith. Mae 

cysgodi gwaith yn cynnwys cyfleoedd i gael lleoliadau gwaith o safon. Mae myfyrwyr y Chweched Dosbarth 

hefyd yn gyfrifol am y clwb Gwenwch (Smile - something to make it a little easier) sy'n cynnig cymorth a 

mentora i aelodau iau o gymuned yr ysgol. 

 

Mae llwybr agored i'n Chweched Dosbarth er ein bod yn argymell y dylai myfyrwyr fod wedi cael pum gradd 

TGAU A* i C mewn o leiaf bum pwnc.  
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GWEITHGAREDDAU ALLGYRSIOL 
 

Mae gweithgareddau allgyrsiol yn gryfder arbennig yn Ysgol Uwchradd Llanidloes. Mae'r rhain fel rheol yn 

digwydd yn ystod yr awr ginio yn hytrach nag ar ôl yr ysgol oherwydd trefniadau trafnidiaeth. 

 

Chwaraeon - Nodau a Darpariaeth  

 

Nodau'r ysgol o ran y campau yw annog pawb i gymryd rhan 

mewn chwaraeon a gwireddu eu haddewid a'u gallu eu 

hunain. Disgwylir i bob disgybl gymryd rhan mewn gwersi 

Addysg Gorfforol a phan fydd disgyblion yn rhagori mewn 

camp arbennig bydd yr ysgol yn mynd ati i annog eu 

datblygiad a darparu cyfleoedd iddynt. Mae'r ysgol yn 

gweithredu polisi cyfle cyfartal wrth ddethol disgyblion i 

gynrychioli'r ysgol ar sail ffitrwydd, cyflwr, agwedd a gallu. 

Mae'r holl amrywiaeth o gemau tîm ar gael trwy gyfrwng 

gemau rhwng tai a rhwng ysgolion a chystadlaethau'r sir. 

Mae'r Ganolfan Chwaraeon ar y campws yn darparu 

cyfleusterau nofio a chyrsiau sboncen ynghyd ag ardal dan-

do. Y tu allan, mae ardaloedd chwaraeon helaeth yn cynnwys 

maes chwarae pob-tywydd, cyrtiau tennis a phêl-rwyd. Bydd y disgyblion yn cymryd rhan mewn treialon a 

chyfarfodydd sirol a chenedlaethol mewn athletau, gymnasteg, hoci, traws-gwlad, nofio, rygbi, pêl-rwyd a phêl-

fasged. Mae gan yr ysgol ei swyddog 5 x 60 ei hun a'i waith yw datblygu darpariaeth yn y campau i'n disgyblion 

a chyfranogiad allgyrsiol. Ymhlith y gweithgareddau a gynigir fel rhan o'r cynllun hwn y mae Saethyddiaeth, 

Osgoi'r Bêl a Dawnsio Stryd. 

  

Rydym yn annog gweithgareddau cerddorol. Croesawodd cor yr ysgol y Mae'r 

ysgol yn ymfalchïo mewn sawl grŵp offerynnol ac mewn côr. Bydd y band pres a'r côr 

yn mwynhau ymarfer wythnosol ar ôl yr ysgol. Ceir pleser hefyd o gymryd rhan yng 

Ngherddorfa neu Fand Ieuenctid Gogledd Powys ac mae Cerddorfa Genedlaethol 

Ieuenctid Cymru yn croesawu cerddorion arbennig o dalentog. Ymhlith y cyfleoedd i 

berfformio y mae'r Cyngerdd Carolau Blynyddol, y Seremoni Wobrwyo Flynyddol, 

Cynyrchiadau’r Ysgol, Eisteddfod yr Ysgol ac Eisteddfodau lleol a Chenedlaethol yr 

Urdd lle ceir llwyddiant yn rheolaidd. Ceir cyfleoedd hefyd i gymryd rhan mewn gwersi 

unigol ar offerynnau pres a llinynnol, chwythbrennau, drymiau, piano, y llais a gitâr a 

ddarperir gan ein staff cerddoriaeth teithiol. 

 

           Seremoni Gwobrwyo 

Mae gweithgareddau'r Urdd yn ffynnu yn yr ysgol, gan gynnwys y rhai diwylliannol a'r rhai sy'n gysylltiedig â'r 

campau. Bydd ein disgyblion yn cymryd rhan yn Eisteddfod yr Urdd. Cynhelir yr ymarferion ar gyfer y gwahanol 

ddigwyddiadau yn ystod yr awr ginio fel rheol. Cynhelir Eisteddfod flynyddol yr ysgol.  

 

 

 

 

  
Seremoni Gadeirio Eisteddod 

yr ysgol 
Cystadlu yn Eisteddod yr ysgol 
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Cyflwynwn o leiaf un cynhyrchiad drama sylweddol bob blwyddyn. Cafwyd llu o gynyrchiadau gwahanol yn y 

gorffennol, yn amrywio o sylwebaeth hyfryd Dylan Thomas ar gymeriadau Llareggub yn `Under Milk Wood', 

i'r aflafar a'r difyr `Teechers', ‘Bugsy Malone’, `Bouncers' a `Zigger Zagger' a chan gynnwys hefyd ddramâu mwy 

difrifol fel 'Death of a Salesman', 'Good Person of Szechwan', 'Blood Brothers', 'Educating Rita', 'Caucasian 

Chalk Circle', 'Toad of Toad Hall', ‘The Crucible’ ac ‘Our Day Out’.  

 

Caiff ein disgyblion lawer o gyfleoedd i fynd ar dripiau ac 

ymweliadau gyda'r ysgol. Trefnir ymweliadau cyfnewid â Ffrainc 

a Sbaen gan y staff Ieithoedd Modern a chynllunnir trip sgïo bob 

blwyddyn. Mae tripiau rheolaidd â theatrau a drefnir gan y Meysydd 

Cwricwlwm Saesneg, Drama a Chymraeg. Bydd yr ysgol hefyd yn 

cynnig tripiau i Oakwood ac Alton Towers.  Caiff ein disgyblion y 

cyfle i gynryd rhan yng Ngwobr Dug Caeredin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ystod y flwyddyn bydd llawer o ddisgyblion yn cymryd rhan mewn cystadlaethau sirol a chenedlaethol, fel y 

rhai a drefnir gan British Gas, Control Techniques a Laura Ashley. Caiff y disgyblion i gyd gyfle i gymryd rhan 

yng nghystadlaethau Llenyddiaeth a Chelfyddyd Cymdeithas Sir Drefaldwyn y cafodd yr ysgol lwyddiant mawr 

ynddynt yn y gorffennol. 

 

 
Yng Nghystadlaethau Ysgolion Cymdeithas Maldwyn enillwyd 3 o'r 6 gwobr yng nghystadleuaeth celf 

Clement Davies a 5 o'r 6 gwobr yng nghystadleuaeth traethawd Charles Churchill a Mary Valentine am 
draethawd yn y Gymraeg neu Saesneggan ein disgyblion. 

Alldaith Ngwobr Dug 

Caeredin 
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ANGHENION DYSGU ARBENNIG (ADA) 
 

Nod Ysgol Uwchradd Llanidloes yw sicrhau bod pob disgybl ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) ac 

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn derbyn yr addysg orau bosibl ac yn cael eu galluogi i ddatblygu eu 

potensial llawn yn academaidd ac yn gymdeithasol. Mae’n bwysig i ni integreiddio'r holl ddisgyblion i bob 

agwedd o fywyd yr ysgol. Mae hyn yn unol â datganiad cenhadaeth yr ysgol, ‘GOFAL - Rhoi Cyfleoedd i Bawb 

Ddysgu’.  

 

Mae'r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yn cysylltu'n agos ag ysgolion cynradd sy'n 

trosglwyddo disgyblion ac yn mynychu cyfarfodau efo disgyblion ym mlwyddyn 6. Rhoddir cyfle bob amser i 

rieni weld yr ysgol a thrafod darpariaeth. Mae disgyblion hefyd yn cael cyfleoedd i ymweld â'r ysgol yn 

rheolaidd.  

 

Mae Ysgol Uwchradd Llanidloes yn cael canolfan i gefnogi disgyblion ag Anhwylder Sbectrwm Awtistig. Mae 

gan y ganolfan athrawes llawn amser a chynorthwyydd dysgu. Mae disgyblion wedi'u hintegreiddio i'r 

cwricwlwm llawn gymaint â phosibl ac yn cael cymorth gwaith cartref a datblygu sgiliau cymdeithasol. Bydd 

disgyblion sy'n mynychu'r ganolfan yn cyrchu'r cwricwlwm prif ffrwd ar gyfer 80 ~ 90% o'r gwersi.   

 

Rhoddir cefnogaeth llythrennedd i ddisgyblion trwy Spellzone a Darllen Mewn Parau yn ystod amser 

cofrestri. Mae'r penderfyniad i sianelu disgyblion i gymorth ymyrraeth llythrennedd a rhifedd yn seiliedig ar 

asesiadau CATs, profion oedran sillafu a darllen ac adborth gan gydweithwyr cynradd a'r tîm staff ehangach. 

Mae grwpiau Cymorth hefyd yn gweithredu i dynnu nifer fach iawn o fyfyrwyr yn CA3 yn ôl sy'n gweithio ar 

lefelau sy'n sylweddol is na'u cyfoedion ac mae hyn yn eu galluogi i gyfnerthu eu sgiliau sylfaenol.  

 

Gall disgyblion ag anghenion arbennig sylweddol hefyd dderbyn darpariaeth rhan-amser gan asiantaethau 

allanon, yn ychwanegol at y ddarpariaeth arbennig a wneir gan yr ysgol. Mae'r rhain yn cynnwys:  

• Gwasanaeth Seicoleg Addysg Powys  

• Bwrdd Iechyd Lleol Powys  

• Gwasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith  

• Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol  

• Gwasanaeth Ffisiotherapi  

• Gwasanaeth Nyrsio Diabetig  

• Gwasanaeth Nyrsys Ysgol  

• Gwasanaeth Clyw a Nam ar y Golwg (Gwasanaeth 

Cynghori Powys)  

• Cyfryngu Powys  

• CAMHS  

• Gyrfaoedd Cymru  

• Ysgol Arbennig Brynllywarch  
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Canolfan Aspergers - Anhwylder y Sbectrwm Awtistig 

Yn yr ysgol hon y lleolir Canolfan Anhwylder y Sbectrwm Awtistig Gogledd Powys. Yn y Ganolfan ceir athro 

arbenigol a chynorthwyydd cymorth dysgu. Mae hon yn ganolfan benodol ar gyfer disgyblion sydd wedi cael 

diagnosis Anhwylder y Sbectrwm Awtistig. Bydd disgyblion sydd ag Anhwylder y Sbectrwm Awtistig yn 

mynychu bron y cyfan o'u gwersi ac yn defnyddio'r ganolfan ar gyfer amser cymdeithasol a pheth cymorth â'u 

gwaith cartref. Ar hyn o bryd mae 21 o ddisgyblion ag Anhwylder y Sbectrwm Awtistig yn yr ysgol gan 

gynnwys y Chweched Dosbarth. 

 

Derbynnir disgyblion i ganolfan Anhwylder y Sbectrwm Awtistig trwy drefn dderbyn arferol yr ysgol a phroses 

ymgeisio'r Awdurdod Lleol i ganolfannau arbenigol. Bydd yr ysgol yn eich helpu a'ch cynghori â'r broses o 

ymgeisio am le mewn canolfan arbenigol. 

 

 

 

 

Crynodeb o'r Polisi Anghenion Dysgu Arbennig 
 

Bydd yr ysgol yn sicrhau'r canlynol:  

 

Disgyblion  

 

 Ei bod yn ymchwilio i anghenion disgyblion ac yn eu deall. 

 Bod disgyblion yn ymwybodol o'r gefnogaeth a'r cynlluniau sydd ar waith i ddiwallu eu hanghenion. 

 Bod disgyblion yn cyfrannu at adnabod eu hanghenion eu hunain a'u diwallu. 

 Bod disgyblion yn cael eu cynnwys yn llawn ym mywyd yr ysgol. 

 

 

Rhieni 

 

 Eu bod yn rhan o’r ymchwilio i anghenion eu plentyn. 

 Eu bod yn cael gwybod am y gefnogaeth a'r cynlluniau sydd ar waith i ddiwallu'r anghenion hynny. 

 Eu bod yn cael pob cyfle i gyfrannu'n weithredol at gefnogi eu plentyn a chydweithio â'r ysgol. 

 Eu bod yn cael gwybodaeth lawn am gynnydd eu plentyn. 

 

Staff  

 

 Sicrheir bod staff yn gwbl ymwybodol o'r disgyblion sydd ag 

anghenion dysgu ychwanegol ac o natur eu hanghenion. 

 Byddant yn ymwybodol o strategaethau i hyrwyddo cynnydd 

disgyblion sydd ag ADY ac yn eu defnyddio. 

 Byddant yn monitro a gosod targedau ar gyfer cynnydd disgyblion 

sydd ag ADY.  

 Cynigir hyfforddiant ac arweiniad iddynt i wella eu hymwybyddiaeth 

o ddisgyblion sydd ag ADY a'u gallu i'w cynorthwyo. 

 

Mae'r polisi Anghenion Dysgu Arbennig llawn ar gael o'r ysgol. 
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Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
 

Mae dyletswydd ar yr ysgol i hyrwyddo cyfle cyfartal i'r 

disgyblion a'r staff. Mae'r polisïau canlynol ar gael oddi wrth yr 

ysgol; 

 

 Cynllun Cydraddoldeb strategol 

 Cydraddoldeb Hiliol 

 Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau etc 

 Anabledd, Cydraddoldeb a Hygyrchedd – disgyblion 

sydd ag anableddau  

 

Plant Mewn Gofal (PMG) 

Mae gan yr ysgol nifer bychain iawn o blant mewn gofal a’r 

aelod o staff sydd â chyfrifoldeb am sicrhau eu cyflawniad addysgiadol ydy Mr R Williams. 

 

Addysg Grefyddol a Chydaddoli  
 

Mae'r cwricwlwm AG yn adlewyrchu'r ffaith bod traddodiadau crefyddol y wlad yn bennaf Gristnogol gan 

ystyried dysgeidiaeth ac arferion prif grefyddau eraill. Mae addoli ar y cyd mewn ysgolion a gynhelir yn bennaf 

o gymeriad Cristnogol, er nad yw'n nodweddiadol o unrhyw enwad Cristnogol penodol. Cyflawnir hyn trwy 

wasanaethau, ymweliadau gan glerigwyr lleol a ‘meddyliau am y dydd’ sy’n rhoi cyfle i ddisgyblion fyfyrio ar 

ystod eang o bynciau ysbrydol a moesol yn ogystal â chwestiynau eithaf bywyd. 

 

Addysg Rhyw 
 

Mae dau brif nod i'r rhaglen Addysg Rhyw a Pherthnasoedd, sef ateb anghenion pob disgybl mewn ffordd gyfrifol 

a sensitif, ac ateb gofynion statudol Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC). Cyflwynir y rhaglen fel rhan o'n 

rhaglen Addysg Bersonol, Gymdeithasol a Chrefyddol ac mae'n cynnwys staff a hyfforddwyd ac ymwelwyr 

allanol. Mae polisi Rhyw a Pherthnasoedd manwl yr ysgol ar gael o'r ysgol. 

 

Addysg Gyrfaoedd  
 

Mae disgyblion o flynyddoedd 8 i 11 yn cael gwybodaeth ac arweiniad 

gan staff. Rhoddir arweiniad ar ddewis cyrsiau TGAU i ddisgyblion yn 

ystod Blwyddyn 9 ac arweiniad ar gyrsiau ôl-16 ym Mlwyddyn 11, gan 

gynnwys cyngor ar yrfaoedd gan ein Swyddog Gyrfa Cymru preswyl. 

Rhoir nodiadau esboniadol i roi arweiniad i rieni a wahoddir i'r ysgol 

am noson pan fydd cyfle iddynt drafod y dewisiadau sydd i'w gwneud 

ag athrawon eu plentyn ac arbenigwr ar yrfaoedd. Croesewir 

ymweliadau dilynol gan rieni. Mae gyrfa yrfaoedd a chyfleusterau 

ymchwil helaeth yn llyfrgell yr ysgol gan gynnwys mynediad ar lein i 

Gyrfa Cymru.  

 

 

Profiad Gwaith 
 

Bydd pob disgybl ym Mlwyddyn 10 yn cymryd rhan mewn cynllun profiad gwaith am wythnos ym mis 

Gorffennaf. Caiff y cyfnodau lleoliad gwaith eu monitro a'u hardystio a'u cynnwys yn eu Cofnod o Gyrhaeddiad. 
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 POLISI CODI A PHEIDIO Â CHODI TÂL 
 

Mae’r polisi llawn ar gael ar wefan yr ysgol o dan ‘Governance’. Fodd bynnag, mae’n werth nodi y gellir codi 

taliadau am weithgareddau a elwir yn ‘ddewisiadau ychwanegol dewisol’. Pan ddarperir ychwanegiad dewisol, 

gellir codi tâl am ddarparu deunyddiau, llyfrau, offerynnau neu offer fel a ganlyn: 

1. Addysg 

• gweithgareddau sy'n digwydd yn bennaf neu'n gyfan gwbl y tu allan i amser ysgol os nad ydyn nhw'n rhan 

hanfodol o gwricwlwm yr ysgol, ddim yn rhan o faes llafur ar gyfer arholiad cyhoeddus rhagnodedig y mae'r 

disgyblion yn cael ei baratoi ar ei gyfer yn yr ysgol ac nid yn rhan o addysg grefyddol; 

• deunyddiau a ddefnyddir mewn pynciau ymarferol ac aseiniadau prosiect ar yr amod bod rhieni wedi cytuno 

eu bod nhw neu'r disgybl yn dymuno cadw'r cynnyrch gorffenedig er enghraifft, cynhwysion neu ddeunyddiau. 

 

2. Hyfforddiant cerdd 

Darperir hyfforddiant offerynnau cerdd i ddisgyblion unigol neu i grŵp o ddim mwy na phedwar disgybl os 

nad yw dysgu hyfforddiant cerdd yn rhan hanfodol o gwricwlwm yr ysgol neu faes llafur arholiad cyhoeddus 

sy'n cael ei ddilyn gan y disgybl. 

 

3. Cludiant 

Cludiant nad yw’n eithriedig. 

 

4. Ffioedd arholi 

• yr holl gostau arholiad cysylltiedig lle nad oedd y disgybl wedi'i baratoi ar gyfer yr arholiad yn yr ysgol; 

• yr holl gostau arholi cysylltiedig ar gyfer cyrsiau a chymwysterau na chytunwyd arnynt gan yr ysgol; 

• mae disgybl yn methu, heb reswm da, â chwblhau gofynion unrhyw archwiliad cyhoeddus lle’r oedd y corff 

llywodraethu neu'r AAL yn wreiddiol yn talu neu'n cytuno i dalu'r ffi mynediad. 

 

5. Bwrdd a llety 

Cost bwrdd a llety ar gyfer teithiau preswyl, hyd yn oed wrth ddigwydd i raddau helaeth yn ystod amser 

ysgol. Gall disgyblion lle mae eu rhieni'n derbyn budd-daliadau gael eu heithrio rhag talu cost bwrdd a llety ar 

rai teithiau preswyl (gweler isod). 

 

Cyfraniadau Gwirfoddol 

Er na all ysgolion godi tâl am weithgareddau sydd yn digwydd yn ystod amser ysgol, gallant ofyn am 

cyfraniadau gwirfoddol gan rieni ar gyfer gyfraniadau sy'n ategu at gwricwlwm arferol yr ysgol. 

 

Bydd ceisiadau i rieni am gyfraniadau gwirfoddol yn nodi: 

• nid oes unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol i wneud cyfraniad gwirfoddol; 

• ni fydd disgyblion yn cael eu gwahardd oherwydd anallu neu amharodrwydd rhieni i dalu; 

• ni fydd disgyblion rhieni na allant gyfrannu yn cael eu trin yn wahanol; a 

• lle nad oes digon o gyfraniadau gwirfoddol i wneud y gweithgaredd yn bosibl 

ac nid oes unrhyw ffordd i wneud iawn am y diffyg, bydd y gweithgaredd yn cael ei ganslo. 

 

Rhaid i geisiadau a wneir am gyfraniadau gwirfoddol a wneir mewn perthynas â disgyblion unigol beidio â 

chynnwys unrhyw elfen o gymhorthdal ar gyfer unrhyw ddisgyblion eraill sy'n dymuno cymryd rhan yn y 

gweithgaredd y mae eu rhieni'n anfodlon neu'n methu â thalu'r tâl llawn. 
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CYTUNDEB RHWNG YR YSGOL A'R CARTREF 
 

BYDD YR YSGOL YN CEISIO ....... 
 

 Gofalu am ddiogelwch a hapusrwydd y myfyriwr  

 

 Trin unrhyw achosion o fwlio neu aflonyddu yn gadarn ac mewn ffordd sy'n briodol i'r sefyllfa 

 

 Sicrhau bod y myfyriwr yn cael cyfle i wireddu ei lawn/llawn addewid, yn addysgol ac o ran datblygiad  

 

 Annog safonau gwaith ac ymddygiad uchel a cheisio plannu synnwyr o gyfrifoldeb ac o berthyn yng nghymuned yr 

ysgol 

 

 Darparu manylion am bolisïau ymddygiad yr ysgol  

 

 Darparu cwricwlwm cytbwys a cheisio ateb anghenion unigol y myfyriwr  

 

 Darparu adroddiad, o leiaf unwaith y flwyddyn, ynglŷn â lefel cyflawniad y myfyriwr a'i gynnydd/chynnydd  

 

 Darparu cyfleusterau a llyfrau yn y Llyfrgell ar gyfer astudiaeth ychwanegol o'r cwricwlwm  

 

 Darparu cyfleoedd i drafod cynnydd y myfyriwr ac, os oes angen, unrhyw broblemau a fo'n codi  

 

BYDDAF I/BYDDWN NI FEL RHIANT/RHIENI / GOFALWR/GOFALWYR YN CEISIO …. 
 

 Sicrhau ei fod/bod yn mynychu'n rheolaidd, yn brydlon, â'r cyfarpar priodol ac yn gwisgo gwisg yr ysgol 

 

 Rhoi gwybod i'r ysgol os yw'n absennol, ar ddiwrnod cyntaf yr absenoldeb  

 

 Cefnogi trefn wobrwyon a sancsiynau'r ysgol  

 

 Cefnogi polisïau a rheolau'r ysgol ar ymddygiad 

 

 Rhoi gwybod i'r ysgol am unrhyw newid mewn amgylchiadau neu am broblemau a all effeithio ar ei gwaith/waith neu 

ymddygiad 

 

 Ei gefnogi/chefnogi â'i waith/gwaith cartref ac agweddau eraill ar ddysgu gartref  

 

 Mynychu nosweithiau rhieni a thrafodaethau ynglŷn â'i ddatblygiad/datblygiad  

 

BYDDAF I FEL MYFYRIWR YN CEISIO ....... 
 

 Dod i'r ysgol yn rheolaidd ac yn brydlon  

 

 Gwisgo gwisg yr ysgol a gwneud ymdrech i fod yn lân a thrwsiadus  

 

 Dod â'r holl gyfarpar / llyfrau mewn bag a gofalu am eiddo'r ysgol 

 

 Cyrraedd pob gwers yn brydlon  

 

 Cwblhau pob gwaith cartref, gwaith dosbarth a gwaith cwrs yn brydlon a hyd eithaf fy ngallu  

 

 Dweud wrth aelod o'r staff os oes unrhyw un yn cael ei fwlio neu os oes aflonyddu ar unrhyw un  

 

 Cadw'r ysgol yn rhydd o sbwriel a graffiti  

 

 Bod yn gwrtais wrth bobl eraill a'u helpu  


