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GAIR GAN Y PENNAETH STRATEGOL 
 

Annwyl Gyfeillion, 
 
Croeso cynnes i Ysgol Bro Idris. Dyma gyfnod cyffrous, arloesol a heriol ym 
myd addysg yn ardal Dolgellau. Mae Ysgol Bro Idris wedi agor ei drysau bellach 
ers Medi 2017, gyda pob disgybl 3 - 16 oed wedi ymsefydlu’n llwyddiannus i 
amgylchfyd hapus a diogel. 
Mewn awyrgylch cartrefol, mae ein disgyblion yn dilyn cwricwlwm eang, 
cytbwys, a diddorol sy'n berthnasol i'w datblygiad academaidd, galwedigaethol 
a chymdeithasol. Mae'n disgwyliadau ni yn uchel a bydd disgyblion yn ymateb 
yn gadarnhaol i hynny o ran perfformiad addysgol, ymddygiad, 
hunanddisgyblaeth a hunan hyder. 
 
Cyfrifoldeb holl staff yr ysgol ydy sicrhau bod pob un disgybl yn cael eu 
datblygu’n llawn i fod: 
 
yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sydd yn barod i ddysgu trwy gydol eu hoes. 
 
yn gyfranwyr mentrus, creadigol sydd yn barod i chwarae eu rhan yn llawn yn 
eu bywyd a’u gwaith. 
 
yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus 
sydd yn barod i fod yn ddinasyddion i 
Gymru a’r byd.  
 
yn unigolion iach, hyderus sydd yn 
barod i fyw bywyd gan wireddu eu 
dyheadau fel aelodau gwerthfawr o 
gymdeithas. 
 
Edrychwn ymlaen at groesawu eich plentyn i Ysgol Bro Idris ac i gydweithio 
gyda holl rhanddeiliaid cymuned yr ysgol I wireddu gweledigaeth syml Ysgol 
Bro Idris, sef 
 
“Creu ysgol sy’n sicrhau fod pob dysgwr yn hapus a diogel ac 
yn cyrraedd ei lawn botensial yn addysgol a chymdeithasol.” 
Cofion, 
Jano Owen  Pennaeth Strategol Ysgol Bro Idris 
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MATH O YSGOL 
Mae Ysgol Bro Idris yn ysgol ddilynol 3-16 newydd, sydd wedi ei sefydlu yn 
Nalgylch y Gader, Dolgellau. Agorodd ei drysau’n swyddogol ym Medi 2017 ac wedi ei lleoli 
ar draws 6 safle, gyda’r brif adeilad ar hen safle Ysgol y Gader. Mae o gwmpas 600 o 
ddisgyblion yn mynychu Ysgol Bro Idris. Hyrwyddir rhaglen addysg ddwyieithog ac mae 
ethos a gweinyddiad yr ysgol yn adlewyrchu hynny. 

 
NODAU AC AMCANION 
Yma yn Ysgol Bro Idris byddwn yn ceisio i greu sefyllfaoedd a chyflenwi adnoddau a fydd yn 
galluogi pob plentyn i dyfu’n bersonoliaeth lawn, i ddatblygu ac ymarfer ei holl ddoniau. 
Bydd y sefyllfaoedd a’r adnoddau hyn yn darparu ar gyfer pob plentyn yn ôl oedran, gallu a 
diddordeb, ac yn eu cymhwyso i fod yn aelodau cyfrifol o gymdeithas ddwyieithog, yn 
aelodau a fydd yn gallu cyfrannu a derbyn oddi wrthi gan fyw mewn hedd a brawdgarwch 
gyda’i gyd-ddyn. 

 
 
Amcanion Cwricwlaidd Ysgol Bro Idris 
 
Bydd ein holl blant a phobl ifanc yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sydd: 
 
• yn gosod safonau uchel iddyn nhw eu hunain ac yn chwilio am 
heriau ac yn eu mwynhau 
• yn datblygu corff o wybodaeth ac sydd â’r sgiliau sydd eu 
hangen i gysylltu’r wybodaeth honno a’i 
chymhwyso at 
wahanol gyd-destunau 
• yn ymholgar ac yn mwynhau datrys 
problemau 
• yn gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn 
gwahanol ffurfiau a 
lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg 
• yn gallu egluro’r syniadau a chysyniadau 
y maent yn dysgu 
amdanynt 
• yn gallu defnyddio rhif yn effeithiol 
mewn gwahanol 
gyd-destunau 
• yn deall sut i ddehongli ddata a chymhwyso cysyniadau 
mathemategol 
• yn defnyddio technolegau digidol yn greadigol i gyfathrebu a dod 
o hyd i wybodaeth a’i ddadansoddi 
• yn ymchwilio ac yn gwerthuso eu canfyddiadau’n feirniadol 
ac yn barod i ddysgu drwy gydol eu hoes. 
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yn unigolion iach, hyderus sydd: 
 
• â gwerthoedd sicr ac sy’n sefydlu eu credoau ysbrydol a moesegol 
• yn meithrin eu lles meddyliol drwy ddatblygu hyder, cadernid ac empathi 
• yn cymhwyso gwybodaeth am effaith deiet ac ymarfer ar iechyd 
corfforol a meddyliol yn eu bywyd pob dydd 
• yn gwybod sut i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cymorth sydd eu hangen i 
gadw’n ddiogel ac iach. 
• yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol 
• yn gwneud penderfyniadau pwyllog ynghylch eu ffordd o fyw ac yn 
rheoli risg 
• â’r hyder sydd ei angen i gymryd rhan mewn perfformiadau 
• yn ffurfio perthnasoedd cadarnhaol wedi’u seilio ar ymddiriedaeth a 
pharch at ei gilydd 
• yn wynebu heriau ac yn eu trechu 
• â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddelio a’u bywyd pob 
dydd mor annibynnol ag y gallant. 
 

yn gyfranwyr mentrus, creadigol 
sydd: 
 
• yn cysylltu ac yn cymhwyso eu 
gwybodaeth a’u sgiliau i greu 
a chynhyrchion 
• yn meddwl yn greadigol er mwyn ail-lunio 
a datrys problemau 
• yn adnabod cyfleoedd ac yn manteisio 
arnynt 
• yn mentro’n bwyllog 
• yn arwain ac yn chwarae rolau gwahanol 
mewn timau’n effeithiol 
ac yn gyfrifol 
• yn mynegi syniadau ac emosiynau drwy 

wahanol gyfryngau 
• yn rhoi o’u hegni a’u sgiliau fel y bydd pobl eraill yn elwa 
ac yn barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd 
a’u gwaith. 

 
yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd: 
 
• yn canfod, yn gwerthuso ac yn defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn 
• yn trafod materion cyfoes ar sail eu gwybodaeth a’u gwerthoedd 
• yn deall ac yn arfer eu cyfrifoldebau a’u hawliau dynol a democrataidd 
• yn deall ac yn ystyried effaith eu gweithredoedd wrth ddewis a 
gweithredu 
• yn wybodus am eu diwylliant, eu cymuned, eu cymdeithas a’r byd yn 
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awr ac yn y gorffennol 
• yn parchu anghenion a hawliau pobl eraill, fel aelod o gymdeithas 
amrywiol 
• yn dangos eu hymrwymiad i sicrhau cynaliadwyedd y blaned 
ac yn barod i fod yn ddinasyddion i Gymru a’r byd. 

Amcanion Bugeiliol Ysgol Bro Idris 
 
• Meithrin yn gyntaf oll 
gymdeithas waraidd, cymdeithas 
sy’n rhoi pwys ar werthoedd 
moesol a dynol gan ddatblygu 
hunan-barch a goddefgarwch tuag 
at eraill a gofal drostynt. 
 
• Anelu trwy’r amser at feithrin 
cymdeithas sydd am ffynnu’r 
safonau uchaf yn academaidd, yn 
gymdeithasol ac yn foesol a hynny 
trwy gynnal a hybu cyfraniad pob 
unigolyn. 
 
• Meithrin cysylltiad iach rhwng 
ysgol a chartref a rhwng ysgol a 
chymdeithas, ac ystyried yr ysgol 
fel sefydliad sy’n rhan o 
gymdeithas tref Dolgellau a’r 
cylch. 
 
• Meithrin yr ymdeimlad o 
falchder yn yr ysgol fel sefydliad 
sy’n ceisio cyfannu cymdeithas, a 
bod yn lle ystyrlon i bob unigolyn 
a’I anghenion yn yr unedau sy’n 
ffurfio’r gymdeithas ddisgybledig 
hon. 
 
 
Er mwyn ymgyrraedd at yr amcanion hyn, mae’r ysgol yn gofyn i rieni arwyddo 
Cytundeb Ysgol/Cartref sy’n nodi ymrwymiadau a disgwyliadau’r ysgol. 
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POLISI IAITH 
Bydd Ysgol Bro Idris yn dilyn polisi iaith Cyngor Gwynedd. 

 
AMCANION 
1. Nod yr ysgol yw hyrwyddo i'r graddau mwyaf posibl ddatblygiad dwyieithog pob disgybl. 
2. Ceisiwn sicrhau fod pob disgybl "newydd" yn ymdoddi'n rhwydd i'r awyrgylch a'r 
gymdeithas ddwyieithog sydd yn yr ysgol. 'Rydym am i bob disgybl deimlo ei fod ef/hi yn 
"perthyn" i'r ysgol a sicrhau fod pob disgybl yn datblygu hyd eithaf ei allu yn Saesneg ac yn 
Gymraeg. Ein hamcan fel ysgol yw datblygu gallu disgyblion i fod yn hyderus ddwyieithog er 
mwyn eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o'r gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan 
ohoni. 
3. Cadarnhau dwyieithrwydd disgyblion o gartrefi Cymraeg a datblygu dwyieithrwydd 
Dysgwyr y Gymraeg. 
4. Rhoi cyfle i ddisgyblion sy'n naturiol Gymraeg ac yn ddysgwyr da i ddefnyddio'r iaith ar 
draws y cwricwlwm ond hefyd diogelu eu medr a'u hyfedredd mewn Saesneg. 
 
Prif amcanion gweithgareddau'r Cyfnod Sylfaen fydd rhoi sylfaen gadarn Gymraeg i bob 
plentyn. Gan mai yn y cyfnod cynnar hwn y mae plentyn mwyaf parod i amsugno iaith, y 
mae'n bwysig creu amrywiaeth o brofiadau symbylus iddynt. Ym Mlwyddyn 1 a 2 adeiladir 
ar y sylfeini a osodwyd i'r Gymraeg, er mwyn galluogi'r plentyn i gyrraedd y nôd o 
ddwyieithrwydd llawn maes o law; cadarnhau a datblygu mamiaith y plentyn o ddysgwr 
Cymraeg ac ymestyn gafael y plant o gartref Cymraeg ar y Saesneg. Yng Nghyfnod Allweddol 
2, 3 a 4 bydd cadarnhâd a datblygiad pellach o Gymraeg a Saesneg pob plentyn, er mwyn 
sicrhau ei fod yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu'n rhwydd a hyderus yn y ddwy iaith. 
 

CANLLAWIAU CYFFREDINOL 
 
(i) Cymraeg fel pwnc 
 
Ochr yn ochr â Saesneg, fe ddysgir Cymraeg fel pwnc i'r holl ddisgyblion. Bydd y Cymry 
cynhenid a dysgwyr sydd â'r gallu ganddynt yn sefyll arholiad allanol Cymraeg Iaith Gyntaf. 
 
(ii) yn Gyfrwng - Iaith ar draws y cwrs addysg - 
 
Blwyddyn M - 11 
Gan mai dosbarthiadau cyfrwng Cymraeg yw pob dosbarth yn Ysgol Bro Idris mae'r 
Gymraeg yn gyfrwng llafar, darllen ac ysgrifennu pob grwˆ p dysgu ar wahân i'r pwnc 
Saesneg. Disgwylir i bob disgybl o flynyddoedd Meithrin hyd at Flwyddyn 11, heblaw 
dysgwyr "newydd" wneud eu gwaith ysgrifenedig yn y Gymraeg. 
 
(iii) Iaith Cyfathrebu 
 
Cymraeg yw iaith naturiol cyfathrebu yn yr ysgol, yn yr ystafell dosbarth a thu allan. Drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn bennaf y cynhelir y gwasanaethau boreol a gweithgareddau'r ysgo 
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RHESTR STAFF YR YSGOL 
 
Medi 2019 
 
Enw Swydd 

Uwch Dîm Rheoli Ysgol Bro Idris 

Mrs Jano Owen Pennaeth Strategol 3-16 

Mr Gareth Roberts Dirprwy Bennaeth 3-16/Pennaeth Maes 
Dysgu a Phrofiad Dyniaethau 

Miss Melanie Cooper Pennaeth Cynorthwyol Ffês 3/Pennaeth 
Maes Dysgu a Phrofiad Celfyddydau 

Mynegiannol 

Mr Steffan Rhys Nutting Pennaeth Cynorthwyol Ffês 2/Cyd-
gysylltydd Cymhwysedd Digidol 

Ms Nia Wyn Thomas Pennaeth Cynorthwyol Ffês 1/ Cyd-
gysylltydd ADY Ffês 1 

Miss Eirian R Hoyle Swyddog Busnes a Chyllid Ysgol Bro Idris 

Tîm Lles a Chyhwysiad  

Mrs Llinos Hughes Cyd-gysylltydd ADY Ffês 2 a 3 

Ms Awel Medi Davies Anogwr Dysgu Ffês 3 

Mrs Nia Davies Anogwr Dysgu Ffês 2 

Mr Riki Rowlands Swyddog Cynhwysiad Ymddygiad a Lles 

Penaethiaid Maes Dysgu a Phrofiad 

Mr Owain Glyn Jones Pennaeth Maes Dysgu Mathemateg a 
Rhifedd/Cyd-gysylltydd Rhifedd 

Mr Cellan Lewis Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg/ Bioleg 

Mrs Lowri Owain Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Iaith, 
Llythrennedd a Chyfathrebu (Cymraeg) 

Mrs Harley Cross Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Iaith, 
Llythrennedd a Chyfathrebu (Saesneg) 

Mr Carl Williams Pennaeth Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a 
Lles/Addysg Gorfforol 

Penaethiaid Safle 

Mrs Nia Roberts Pennaeth Safle Dolgellau/ Athrawes Ffês 2 

Mr Einion ap Llyr Edwards Pennaeth Safle Llanelltyd/ Athro Ffês 2 

Mrs Heledd Glyn Jones Pennaeth Safle Dinas Mawddwy/ Athrawes 
Ffês 2 

Mrs Sioned Jones Pennaeth Safle Friog/ Athrawes Ffês 1 

Mrs Elliw Saunders Pennaeth Safle Rhyd-y-main/ Athrawes Ffês 
1 

Athrawon 

Mrs Delyth Medi Jones Iaith 
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Miss Megan Jones Iaith 

Mrs Catrin Jarrett Mathemateg  Rhifedd 

Mr David Jones Mathemateg a Rhifedd 

Miss Ruth Jones Gwyddoniaeth a Thechnoleg/Cemeg 

Mrs Bethan Owen-Cranham Gwyddoniaeth a Thechnoleg/Ffiseg 

Miss Glain Roberts Gwyddoniaeth a Thechnoleg/ Dylunio a 
Thechnoleg 

Mrs Angharad Davies Gwyddoniaeth a Thechnoleg/ Dylunio a 
Thechnoleg 

Mrs Jane Lloyd Celf a Dylunio 

Miss Ashleigh Cornes Dyniaethau/Daearyddiaeth 

Mr Gruff Evans Dyniaethau/Hanes 

Mrs Bethan Davies-Jones Dyniaethau/Addysg Grefyddol 

Mrs Jaspa Wynne-Williams Iaith/Ffrangeg 

Mrs Elen ap Gwilym Ffrangeg (Dros-dro) 

Miss Mauriese Jones Athrawes Ffês 1 

Mrs Teleri Jones Athrawes Ffês 1 

Mrs Sioned Evans Athrawes Ffês 1 

Mrs Heulwen Rowlands Athrawes Ffês 1 

Mrs Menna Davies Athrawes Ffês 1 

Miss Gwernan John  Athrawes Ffês 1 

Mrs Sharon Rowlands Athrawes Ffês 2 

Miss Caryl Jones Athrawes Ffês 2 

Mr Dylan Williams Athrawes Ffês 2 

Mrs Elin Gapper Athrawes Ffês 2 

Cymorthyddion Cefnogi Dysgu 

Mrs Sarah Jones Uwch Gymhorthydd 

Mrs Eleri Puw Uwch Gymhorthydd 

Miss Catrin Ifan Uwch Gymhorthydd 

Mrs Lora W Rayfield Uwch Gymhorthydd 

Mr Eon Williams Swyddog Datblygu Rygbi 

Miss Kayleigh Jones Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Mrs Anthea Evans Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Mrs Helen Evans Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Mrs Sharon G Jones Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Ms Kelly Jones Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Mrs Lisa M Jones Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Mrs Siân L Jones Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Mrs Sarah Evans Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Ms Gwenan Jones Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Mrs Shan Humphreys Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Mrs Ann Jones Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Ms Jonnet W Jones Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Mrs Olga Malone Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Mrs Sian Pugh Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Ms Meinir W Roberts Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 



 

11 
 

Mrs Janet A Griffiths Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Mrs Gwenan Morgan Owen Cymhorthydd Cefnogi Dysgu 

Tîm Gweinyddol 

Miss Rhian Lloyd Swyddog Gweinyddol 

Mrs Bernadette Bedall Swyddog Gweinyddol 

Mrs Cynthia Thompson Swyddog Gweinyddol 

Mrs Sian Pugh Swyddog Gweinyddol 

Mrs Ifanwy Jones Technegydd 

Mr Rhys Williams Technegydd 
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Y CORFF LLYWODRAETHOL 
 
Mae Ysgol Bro Idris yn ffodus iawn i gael Corff Llywodraethol ymrwymedig a 
gweithgar.  
 
Cadeirydd: Mrs Helen Wyn Jones 
 

Enw Cynrychioli 

 Jano Owen Pennaeth Strategol 

 Ffion Edwards Cymunedol 

 Iwan Foulkes Cymunedol 

Karen Goswell Cymunedol 

Robert Richard Jones Rhieni 

Prideaux Hattle Rhieni 

Rachel Jones Rhieni 

Sarah Jones Rhieni 

Jon Pike Rhieni 

Helen Wyn Jones Rhieni/ Cadeirydd 

Steffan Rhys Nutting Athrawon 

Peredur Jenkins Cynghorydd/Is-Gadeirydd 

John P Roberts Cynghorydd 

Dyfrig Siencyn Cynghorydd 

Olwen Jones AALl 

Gwenan Morgan Owen Staff Ategol 

 
Gellir cysylltu a’r Corff Llywodraethu trwy’r clerc, Miss Eirian Hoyle, yn yr ysgol ar 
eirianroderickhoyle@gwynedd.llyw.cymru neu trwy ffônio: 01341 424-949. 
 
 
Pennaeth Gwasanaeth Addysg Gwynedd  
Mr Garem Prytherch Jackson, 
Pencadlys Cyngor Gwynedd, 
Stryd y Jel, 
Caernarfon, 
LL55 1SH 
 
01286 679467 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eirianroderickhoyle@gwynedd.llyw.cymru
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POLISI DERBYN YSGOL BRO IDRIS 
 
Cyngor Gwynedd yw’r Awdurdod Derbyn (Mynediad) dros Ysgol Bro Idris. Bydd yr 
Awdurdod Derbyn yn rhoi ei drefniadau derbyn ar waith fel pe bai’r ysgol yn un uned, h.y. 
gwneir ceisiadau derbyn (mynediad) i’r ysgol gyfan yn hytrach nac i unrhyw safle neilltuol. 
Mae’r safle y bydd plant yn mynychu yn fater i drefniadaeth fewnol yr ysgol. Mae’r Corff 
Llywodraethol wedi mabwysiadu’r polisi hwn er mwyn sicrhau bod y prif safle y caiff pob 
plentyn ei ddyrannu iddo yn cael ei benderfynu mewn dull eglur. 
 
Mae’r Corff Llywodraethol wedi ystyried polisi cludiant Cyngor Gwynedd wrth benderfynu ar 
y polisi dyrannu safle hwn. Bydd y Corff Llywodraethol yn dyrannu safle Ffês 1 yn seiliedig ar 
“ddalgylch safle” ble mae prif breswylfa’r plentyn. (Caiff prif breswylfa ei ddiffinio fel y 
cyfeiriad mae’r plentyn yn cysgu ynddo am y rhan fwyaf o’r wythnos ysgol.) 
 
Mae’r Corff Llywodraethol wedi dyrannu pob preswylfod o fewn dalgylch yr ysgol i 
“ddalgylch safle” yn seiliedig ar gyfuno dalgylchoedd y cyn ysgolion cynradd oedd yn ffurfio 
dalgylch Ysgol Bro Idris. 
 
• Dalgylch cyn ysgol Llanfachreth - Dalgylch safle Rhydymain 
• Dalgylch cyn ysgol Ieuan Gwynedd - Dalgylch safle Rhydymain 
• Dalgylch cyn ysgol Brithdir - Dalgylch safle Rhydymain 
• Dalgylch cyn ysgol Cynradd Dolgellau - Dalgylch safle Dolgellau 
• Dalgylch cyn ysgol Llanelltyd - Dalgylch safle Llanelltyd 
• Dalgylch cyn ysgol Ganllwyd - Dalgylch safle Llanelltyd 

• Dalgylch cyn ysgol Y Clogau - Dalgylch 
safle Llanelltyd 
• Dalgylch cyn ysgol Friog - Dalgylch safle 
Friog 
• Dalgylch cyn ysgol Dinas Mawddwy - 
Dalgylch safle Dinas Mawddwy 
 
Os caiff cartref newydd ei adeiladu bydd 
Cyngor Gwynedd yn ei ddyrannu i 
ddalgylch safle i bwrpasau cludiant a 
bydd y Corff Llywodraethol hefyd yn ei 
ddyrannu i’r un dalgylch safle. 
Ar ôl derbyn rhestr o enwau plant mae’r 
Awdurdod Derbyn (Mynediad) wedi 

cynnig lleoedd iddynt, bydd y Corff Llywodraethol yn gohebu â phob rhiant i gadarnhau’r 
safle a ddyrannwyd. 
 
Yn gynwysedig gyda’r llythyr bydd ffurflen y gall y rhieni ei dychwelyd, yn egluro 
pam bod ganddynt resymau eithriadol dros wneud cais i gael dyraniad i safle 
arall. Bydd angen i rieni ddychwelyd y ffurflen i’r ysgol pythefnos cyn cyfarfod 
nesaf Panel Dyrannu Safle y Corff Llywodraethol 
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ORIAU’R YSGOL 
 
Dyma beth fydd oriau’r ysgol a threfn y dydd ar Safleoedd Ysgol Bro Idris Dinas Mawddwy, 
Rhyd-y-main, Dolgellau, Friog a Llanelltyd: 
 
Bore: 08:50 - 12:00 
Amser Egwyl: 10:20 - 10:40 
Amser Cinio: 12:00 - 12:50 
Prynhawn: 12:50 - 14:00 
Amser Egwyl: 14:00 - 14:15 
Prynhawn: 14:15 - 15:20 
 
Bydd gofal ‘in loco parentis’ am y plant 10 munud ar ddechrau ac ar ddiwedd 
y dydd. Gwerthfawrogir prydlondeb er hwylustod i bawb. Arddangosir a dosberthir 
manylion ynglyˆn â gweithgareddau a gwyliau i’r rhieni ar ddechrau pob tymor. Treulir 
cyfanswm o 25 awr yr wythnos yn dysgu yn ystod y pum mlynedd ym mhrif safle Ysgol Bro 
Idris. 
 
Mae'r oriau hyn yn cynnwys addysg grefyddol, ond nid y weithred feunyddiol statudol o gyd-
addoli, cofrestru nac egwyl. 
 
Rhennir y diwrnod fel a ganlyn ar brif safle Ysgol Bro Idris (hen safle’r 
Gader): 
 
Cofrestru/Gwasanaeth: 08:50 - 09:05 
Gwers 1: 09:05 - 09:55 
Gwers 2: 10:00 - 10:50 
Egwyl: 10:50 - 11:05 
Gwers 3: 11:05 - 11:55 
Gwers 4: 12:00 - 12:50 
Cinio: 12:50 - 13:35 
Gwers 5: 13:40 - 14:30 
Gwers 6: 14:30 - 15:20 
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GWISG YSGOL 
Mae gan yr ysgol wisg ysgol swyddogol. Ein hamcan yw sicrhau bod y disgyblion 
yn edrych yn lân ac yn daclus bob amser. 
 
Mae gwisg ysgol ar gyfer pob Ffês fel y gwelir isod. 
 
Disgyblion Ffês 1 - (Blynyddoedd Meithrin - Blwyddyn 4) 
Siwmper las gyda logo’r ysgol, crys gwyn polo gyda logo, trowsus 
neu sgert ddu, sanau du ac esgidiau du. 
Tymor yr Haf - Ffrog Gingham las golau, sanau gwyn ac esgidiau du. 
 
Disgyblion Ffês 2 - (Blynyddoedd 5 - 8) 
Siwmper V llwyd logo, crys gwyn, tei, trowsus neu sgert ddu, sanau du ac esgidiau du. 
 
Disgyblion Ffês 3 - (Blynyddoedd 9 - 11) 
Blaser llwyd, crys gwyn, tei, trowsus neu sgert ddu, sanau du ac esgidiau du. Mae caniatád i 
ddisgyblion wisgo siwmper Ffês 2 o dan y blaser pe dymunent wneud hynny. 
 
NI CHANIATEIR GWISGO TRAINERS YN YSGOL BRO IDRIS – DIM HYD YN OED RHAI DU. 
 
NI CHANIATEIR GWISGO ‘SKINNY JEANS’ NA LEGGINGS YN YSGOL BRO IDRIS CHWAITH. 
 
Gwisg Addysg Gorfforol 
Crys T glas a siorts neu skort du i bob oedran, trainers. 
*Mae’n bwysig fod enw disgyblion ar eu heiddio (yn enwedig siwmperi a dilad 
Addysg Gorfforol) er mwyn hwyluso’r broses o ddychwelyd unrhyw ddillad coll. 
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GEMWAITH, COLUR A GWALLT 
 
Ni chaniateir i ddisgyblion wisgo unrhyw emwaith heblaw: 
• Un clustlws plaen bach (aur neu arian) ym mhob llabed y glust 
• Un modrwy 
Ni chaniateir i ddisgyblion Meithrin hyd at Flwyddyn 8 wisgo unrhyw golur. 
Caiff disgyblion Ffês 3, sef Blynyddoedd 9 hyd at 11, wisgo colur yn gynnil. 
Ni chaniateir paent ar ewinedd. 
Ni chaniateir i ddisgyblion gael torri na lliwio eu gwallt yn amhriodol (yn cynnwys lliwiau 
porffor/coch), nac ychwaith gael tyfiant gwallt ar yr wyneb. Ni ddylai disgyblion wisgo 
unrhyw emwaith yn ystod gwersi Addysg Gorfforol. Yr ysgol sydd yn penderfynu os yw dillad 
ac ymddangosiad y disgyblion yn 
addas. 

 
OFFER DISGYBLION FFÊS 1, FFÊS 2 a 3 
 
• Bag ysgol cryf ac addas er mwyn cadw a chario offer dysgu dydd i ddydd 
• Offer cyffredinol megis beiros, pensiliau, pensiliau lliw, pren mesur, cwmpawd, onglydd, 
cyfrifiannell 
• Bydd yr ysgol yn darparu cynllunydd a thermiadur i bob disgybl 
 
Ni chaniateir y defnydd o ffônau symudol ar dir yr ysgol yn ystod oriau’r ysgol gan 
ddisgyblion ac aelodau staff rhwng 08.40 a 15.20 
 
Am bolisi dyfeisiadau/ffonau symudol yr ysgol gweler y polisi e-ddiogelwch diweddaraf ar 
dudalen diogel rhieni ein safwe. Cyfrifoldeb yr unigolyn yw ei eiddo personol a dylid marcio 
popeth. 
 
 

CINIO YSGOL 
Ni chaniateir i unrhyw ddisgybl adael yr ysgol yn ystod amser cinio ac eithrio'r un neu ddau 
sy’n mynd adref i ginio, a rhaid i’r rhai hynny ofyn am ganiatád yn ysgrifenedig. 
Darperir cinio ardderchog am bris rhesymol yn yr ysgol ar gyfer y sawl sydd ei angen. 
Mae darpariaeth ar gyfer y rhai sy’n dod â’u bwyd eu hunain i fwyta gyda phawb arall yn y 
ffreutur. 
 
Defnyddir ‘School Comms’ trwy’r ap ‘eeZe Trip’ i dalu am arian cinio 
disgyblion Derbyn i Flwyddyn 6, a system bawd ar y Brif Safle 
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GADAEL TIR YR YSGOL 
Ni all unrhyw ddisgybl fynd oddi ar dir yr ysgol yn ystod oriau ysgol oni bai rhoddir caniatád 
swyddogol gan y Pennaeth Strategol neu'r Dirprwy. Dylai rhieni wneud cais am ganiatâd o’r 
fath i'r Pennaeth Strategol mewn ysgrifen, dros y ffôn neu wyneb i wyneb. Cyn gadael yr 
ysgol RHAID i ddisgyblion fynd i'r swyddfa fel y gellir cofnodi eu habsenoldeb. Mae digon o 
ofod o amgylch yr ysgol i ddisgyblion fwynhau’r egwyl a sicrheir goruchwyliaeth briodol ar 
bob safle. 
 

CLWB BRECWAST 
Mae’r Clwb Brecwast ar agor yn foreol o 0800 tan 0845 ar gyfer plant 4 oed ac hyˆn. Yn 
ystod y cyfnod hwn gall y plant fynd i’r Neuadd i fwynhau tost a sudd yn ogystal â ffrwythau. 
Sicrheir goruchwyliaeth o’r plant yn y Neuadd ac ar yr iard yn ystod y cyfnod hwn gan 
barhau hyd at amser cofrestru am 08:50 o’r gloch. Rhaid cael 10 disgybl i weinyddu’r Clwb 
Brecwast. Ni chaniateir neb i fynychu’r Clwb Brecwast ar ôl 8.30. 

 
PRYDLONDEB, PRESENOLDEB AC 
ABSENOLDEBAU 
Mae presenoldeb rheolaidd a phrydlondeb yn holl bwysig os yw disgyblion am fod yn 
llwyddiannus yn yr ysgol. Disgwyliwn i’r disgyblion gyrraedd yr ysgol a’r gwersi yn brydlon. 
Os yw rhieni yn dymuno mynd a’u plant ar wyliau yn ystod amser ysgol, dylid gofyn caniatád 
y Pennaeth Strategol trwy gysylltu â hi i drafod y cais. Os na wneir hyn, bydd yr absenoldeb 
yn cael ei gofnodi fel un ‘Heb Awdurdod’, ac yn cael ei drin felly. Pwysleisir nad ydym o blaid 
i ddisgyblion fethu ysgol ar gyfer gwyliau. Gyda nifer o gyrsiau sy’n arwain at gymhwyster yn 
dibynnu ar bresenoldeb, cynghorir chwi i beidio â threfnu gwyliau i ddisgybl ym Mlwyddyn 
10 neu 11 yn ystod tymor ysgol. Mae hyn hefyd yr un mor bwysig yn adeg y Profion 
Cenedlaethol ar gychwyn pob Mai ar gyfer Blynyddoedd 2 hyd at 9. Ym Mlynyddoedd 7 i 11, 
bydd yr ysgol hefyd yn monitro presenoldeb disgyblion ym mhob gwers. 
Am resymau diogelwch, ni fydd disgyblion Blwyddyn 7 i 11 yn cael gadael tir yr ysgol heb 
ganiatad y Pennaeth Ffês 2/3, a/neu y Pennaeth Strategol a’r Dirprwy Bennaeth. 
 
 
Presenoldeb Ysgol Bro Idris yn 2018/2019 oedd 94.6% 
Targed Presenoldeb Ysgol Bro Idris ar gyfer 2019/20 yw 95.5%. 
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PRYDLONDEB 
 
Mae disgwyl i bob disgybl gyrraedd yr ysgol yn brydlon a hynny erbyn 08:45. 
Mae prydlondeb yn werth pwysig i’w gael wrth baratoi at fyd gwaith. Bydd yr ysgol yn 
cysylltu â’r cartref yn syth os na fydd esboniad wedi’i roi. Rhaid i ddisgyblion Bl.7 - Bl.11 sy’n 
cyrraedd yr ysgol yn hwyr fynd i hysbysu’r Swyddfa; oni wneir hyn bydd y disgybl yn cael ei 
gofrestru/chofrestru’n absennol. 
 
Er mwyn sicrhau fod pawb sydd i fod yn yr ysgol yn bresennol gofynnwn i chi gysylltu â’r 
ysgol ar fore cyntaf unrhyw absenoldeb fel ein bod yn gwybod os yw eich mab / merch i fod 
yma ai peidio. Gofynnwn i chi adael i ni wybod os yw eich mab / merch yn absennol drwy 
ffonio 01341 424949 rhwng 08:00 a 09:05. Os na fydd yr ysgol wedi derbyn galwad ffôn 
erbyn 09.05 yn dweud wrthym pam nad yw eich plentyn yn yr ysgol, yna byddwn yn cysylltu 
gyda’r cartref neu’r man gwaith. 
 
Gofynnir am dystysgrif feddygol am absenoldeb o wythnos neu ragor. 
Bydd unrhyw bryderon am bresenoldeb a phrydlondeb eich disgybl yn cael ei gyfeirio at 
Swyddog Lles Ysgolion y Dalgylch. 
 
Apwyntiadau Deintyddol/Meddygol: Dylid ceisio trefnu’r rhain y tu allan i oriau ysgol. Os 
nad yw hynny’n bosibl dylid ceisio ar ôl 3.00 yn y prynhawn. 
 
Ymarfer Corff: Os yw disgybl am gael ei esgusodi o wersi ymarfer corff am resymau 
meddygol rhaid cael nodyn gan ei riant (am gyfnod byr dros dro) neu dystysgrif feddygol (am 
gyfnod estynedig neu barhaol). 

 
BWLIO 
 
Nid yw Bwlio yn dderbyniol yn Ysgol Bro Idris. Mae’r staff yn ymwybodol fod unrhyw fath o 
fwlio boed yn gorfforol, geiriol neu’n 
seibyr yn hollol annerbyniol a gwnawn 
bopeth posibl i roi stop arno. Os yw 
plentyn yn teimlo ei fod yn cael ei fwlio 
dylai o/hi gysylltu â Bydis 
Buarth, Swyddogion Blwyddyn 11, 
staff, y Dirprwy neu’r Pennaeth 
Strategol ar unwaith fel y gellir ymateb 
i’r sefyllfa. Mae trefn bendant a chlir i 
ddelio â bwlis. 
 
Gall rhieni, os ydynt yn amau bod eu 
plant yn anhapus, ffonio’r Penaethiaid 
Safle a/neu UDRh yr ysgol. 
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DISGWYLIADAUYNGLYN AG YMDDYGIAD YN YR 
YSGOL 
 
Mae ein disgwyliadau o ran ymddygiad a pharch yn uchel iawn yn Ysgol Bro Idris. Credwn 
mai trwy siarad â phlant a threulio amser gyda hwy yn datrys problemau, fel eu bod yn 
dysgu o’u camweddau, yw’r ffordd fwyaf effeithiol o 
sicrhau safon uchel o ymddygiad. Rydym yn disgwyl parch 

tuag at yr unigolion, iaith, offer ac adeiladau. 
Mae canmol plant am eu hymdrechion yn 
uchel ar agenda pob aelod o staff yr ysgol a 
cheisir rhoddi bri ar y positif yn wastadol. 
Mae pob dosbarth yn gweld gwerth mewn 
‘amseroedd cylch’ pan fydd y plant yn 
trafod ystod o wahanol dopigau gan 
sicrhau cyfleoedd iddynt fynegi barn ac 
uniaethu gydag unigolion eraill. 
 
Arddangosir taflenni o amgylch yr ysgol 

yn atgoffa plant o ddisgwyliadau ymddygiad e.e 
yn y gwasanaeth, ar y buarth yn ystod cyfnodau chwarae, 

yn y neuadd fwyta ar y coridorau ac ati fel eu bod yn deall yr hyn sy’n 
ddisgwyliedig ohonynt. Defnyddir egwyddorion hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol 

Webster Stratton i ganmol ymddygiadau da yn Ffês 1 a 2. 
 
Gweithredu Disgyblaeth a’r Math o Ddisgyblaeth 
Ar ddechrau pob blwyddyn addysgol fe bennir set o reolau arbennig i bob dosbarth gan y 
plant eu hunain mewn iaith gadarnhaol. Trafodir y rheolau hyn yn y dosbarthiadau ac yn y 
Gwasanaeth Boreol. 
 
i. Y cam cyntaf yw bod y disgybl yn fodlon cyfaddef, ac yn gallu gwneud 
hynny o’i wirfodd, a’i fod yn deall yr hyn a wnaeth o’i le. 
ii. Mae’n llwyr ddibynnol ar nifer o ffactorau ynglyn â’r camau nesaf a 
gymerir h.y. ein hadnabyddiaeth o sefyllfa’r plentyn e.e newidiadau 
yn y cartref; ystyrir a yw’r plentyn wedi cam ymddwyn o’r blaen a.y.b. 
iii. Cerydd geiriol yw’r dull a ddefnyddir i ddisgyblu plentyn. 
iv. Cysylltir â’r rhieni yn ôl doethineb y Pennaeth Strategol a/neu aelodau o’r 
tîm rheoli er mwyn ymgynghori â hwy mewn partneriaeth, fel bod y 
disgybl yn cael yr un neges o’r ysgol a’r cartref. 
 
Dulliau o ymateb i gamymddwyn 
• Rhoi amser i’r disgybl ystyried eistedd ar wahân, symud i 
grwˆp/ystafell arall am gyfnod. 
• Pe bai’n briodol, gofynnir i’r plentyn ysgrifennu llythyr i ymddiheuro 
i unigolyn arall/unigolion eraill yna dilynir y drefn isod: 
- Colli ffafrau a/neu 
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- Cyflawni tasg yn ystod amser egwyl a/neu 
- Anfon y disgybl at gyd-athro i gyfaddef ei gamymddygid a/neu 
- Anfon y disgybl at yr Aelod o’r Tîm Rheoli/Pennaeth Strategol a/neu 
- Cysylltu â’r rhieni a’u gwahodd i’r ysgol i gyd-drafod. 
 
 
 
Pe cyfyd achosion difrifol yna byddai’r ysgol yn: 
• Diarddel o’r ysgol am gyfnod penodol. 
• Diarddel o’r ysgol yn barhaol. 
• Diarddel yw’r dewis olaf un ac fe ddiarddelir pe bai’r Pennaeth 
Strategol yn credu y byddai caniatáu i’r disgybl aros yn yr ysgol 
yn ddifrifol andwyol i addysgu neu les y disgybl neu addysgu neu 
les eraill yn yr ysgol. 
Dilynir canllawiau'r Awdurdod Addysg Leol ynglyˆn â’r broses o wahardd 
disgyblion o’r ysgol ond ystyrir diarddel fel cam eithaf ac eithriad fyddai diarddel 
disgybl o Ysgol Bro Idris. Ceir copi llawn o’r Polisi Disgyblaeth yn yr ysgol. 

 
SUT Y BYDDWN YN CYSYLLTU Â CHI: 
Byddwn yn cysylltu â chi drwy’r ffyrdd canlynol: 
i. Llythyron drwy law plant i ofyn e.e. caniatâd i fynd ar daith, rheswm am 
absenoldeb, gwahoddiad i weithgareddau a newyddion ein Cymdeithas 
Rhieni/Athrawon gweithgar. 
ii. Bwletinau 
iii. Negeseuon testun. Gan ein bod yn Ysgol Werdd buddsoddwyd yn y math 
hwn o gyfathrebu ac mae wedi profi i fod yn llwyddiant. 
iv. Gwefan yr ysgol 
Cynhelir nifer o achlysuron yn ystod y flwyddyn lle byddwn yn eich gwahodd i 
ddod i’r ysgol ac rydym bob amser yn falch o’ch cymorth a’ch cefnogaeth. 

 
CWRICWLWM YR YSGOL 
Man cychwyn ein Cwricwlwm yw ‘4 diben y Cwrilwlwm’ yn ôl yr Athro Graham Donaldson yn 
ei adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus.’ Ceisir sicrhau bod yr addysg sydd yn cael ei chynnig yn 
eang a chytbwys. Credir y bydd yr addysg yn hybu datblygiad ysbrydol, moesol, diwyllianol, 
meddyliol a chorfforol pob plentyn sydd yn yr ysgol. Rydym hefyd am wneud yn siwr fod y 
cwricwlwm yn addas ar gyfer pob plentyn, yn eang ac yn gytbwys. Rhoddir blaenoriaeth i 
ddefnyddio holl gyllid yr ysgol i ymestyn adnoddau addysgol ar gyfer y plant sydd yn yr ysgol 
yn bresenol. Ymhelaethir ar yr elfen hon yn ein Polisi Cyfle Cyfartal, Anghenion Dysgu 
Ychwanegol  a Hiliol. 
 
Cyfnod Sylfaen 
Nid yw plant dan 7 oed yn rhan o’r Cwricwlwm Cenedlaethol, yn hytrach darperir 
cwricwlwm sydd yn hybu datblygiad a dealltwriaeth mewn chwe maes: 
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• Iaith, llythrennedd a sgiliau chyfathrebu. 
• Datblygiad personol a chymdeithasol. 
• Datblygiad mathemategol. 

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r byd. 
• Datblygiad corfforol. 
• Datblygiad creadigol. 
 
Cyfnod Allweddol 2 a 3 
Cyflwynir y Cwricwlwm Cenedlaethol ar ffurf gweithgareddau 
thematig a phynciol. Seilir y gwaith thematig ar 6 Maes 
Profiad a Dysgu yn Adroddiad ‘Dyfodol Llwydiannus’ yr Athro 
Donaldson. 
 
Pynciau’r Cwricwlwm Cenedlaethol 
Pynciau Craidd: Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a 
Gwyddoniaeth; 
Pynciau Sylfaen: Hanes, Daearyddiaeth, Celf, 
Technoleg,Technoleg 
Gwybodaeth,Addysg Gorfforol a Cherddoriaeth, Ffrangeg (yn 
achlysurol yn 
CA2, ac yn wythnosol yn CA3.) 

 
MEDRAU SYLFAENOL 
Mae gan yr ysgol bolisi i hybu medrau sylfaenol y disgyblion - Llythrennedd, Rhifedd a TGCH 
ar draws y cwricwlwm. 

 
CYFNOD ALLWEDDOL 4 (BLYNYDDOEDD 10 AC 
11) 
 
Bydd pob disgybl yn dilyn cyrsiau mewn Cymraeg (Iaith/Llenyddiaeth); Saesneg 
(Iaith/Llenyddiaeth); Mathemateg a Mathemateg - Rhifedd; Gwyddoniaeth; Cymhwyster 
Bagloriaeth Cymru ac yn dewis pynciau eraill o feysydd Technoleg, Dyniaethau, Celfyddydau 
Creadigol a Mynegiannol ac Iaith Dramor. Byddant hefyd yn derbyn gwersi Addysg Gorfforol. 
Bydd y Craidd Addysg Bersonol yn cael ei gyflwyno ar wahanol adegau yng Nghyfnodau 
Allweddol 3 a 4 yn cynnwys Addysg Grefyddol a Moesol, Cyngor Gyrfaoedd, Profiad Menter, 
Sgiliau Astudio,Addysg Iechyd,Addysg Rhyw, Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd 
Eang. 
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CYMWYSTERAU AC ARHOLIADAU ALLANOL 
 
Bydd mwyafrif helaeth y disgyblion yn sefyll arholiadau TGAU tra bydd rhai yn sefyll 
Tystysgrifau Lefel Mynediad.Yn ogystal, bydd cyfle i ddisgyblion astudio ar gyfer amrywiaeth 
o bynciau galwedigaethol. 
 
Rhennir y cwriwcwlm CA4 yn ddwy ran, sef y Cwricwlwm Craidd a’r Cwricwlwm Dewisol: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pynciau Dewisol CA4: 
Gwyddorau Unigol, Ffrangeg, Astudiaethau Crefyddol, Daearyddiaeth, Hanes, Arlunio, 
Cerddoriaeth, Dylunio a Thechnoleg - Dylunio a Thechnoleg -Deunyddiau Gwrthiannol, 
Tecstiliau, Lletygarwch, Addysg Gorfforol, Pecyn Llwyddo, Pecyn Agored Cymru. 
 
Cyrsiau Cydweithredol: 
Adeiladwaith,  Peirianneg, Trin Gwallt a Harddwch , Iechyd a Gofal, Busnes , Cyfryngau, 
Technoleg Digidol. 
 
Yn ystod Tymor yr Haf, bydd pob disgybl ym Mlwyddyn 10 yn cael wythnos o ‘Brofiad 
Gwaith’ gyda chyflogwr lleol. 
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FFESYS ADDYSG EICH PLENTYN 
 
Ffês 1: Meithrin i Flwyddyn 4 
 
Yma, bydd ein disgyblion yn derbyn sylfeini cadarn yn y 
Gymraeg. Ein gweledigaeth yw gosod seiliau cadarn 
drwy feithrin cysylltiadau agos gyda rhieni a chynnig 
profiadau cyfoethog i’n holl ddisgyblion. Yn y ffês yma, 
ein nod yw sicrhau bod y plant yn profi’r wefr o 
ddarganfod, datrys problemau a bod yn greadigol ym 
mhob agwedd o’u gwaith. Ein gweledigaeth yw datblygu 
hunan hyder disgyblion a sicrhau eu bod yn aeddfedu yn 
emosiynol ac yn gymdeithasol.  
 
Ein huchelgais yw sicrhau safonau uchel mewn 
llythrennedd a rhifedd, drwy gynnig cwricwlwm sy’n 
gytbwys, eang ac ymestynnol. Drwy anogaeth a 
chanmoliaeth byddwn yn sicrhau y bydd y plant yn 
cyrraedd eu llawn botensial. Mae’r plant yn dysgu’n well 
pan fydd yr awyrgylch yn ddiogel, yn gyffrous ac yn 
llawn hwyl. I sicrhau hyn, rydym yn rhoi anogaeth a 
chefnogaeth i bob unigolyn yn ôl y galw. 
 
 
Ffês 2: Blwyddyn 5 i Flwyddyn 8 
 

Ein gweledigaeth yw darparu cyfleoedd lle mae 
plant, rhieni, athrawon, llywodraethwyr a’r 
gymuned yn medru gweithio gyda’i gilydd i 
sicrhau fod disgyblion, beth bynnag eu gallu, yn 
cyrraedd eu llawn botensial mewn awyrgylch 
hapus a diogel. Ein bwriad yw datblygu 
disgyblion i fod yn ddysgwyr annibynnol sy’n 
cymryd cyfrifoldeb am eu dysgu, gan osod 
pwyslais arbennig ar godi safonau mewn sgiliau 
llythrennedd a rhifedd. 
 
Ymdrechwn i sicrhau ystod eang o brofiadau 
academaidd cyfoethog, ynghyd â dewis 

amrywiol o weithgareddau allgyrsiol a heriol. Trwy dracio’r disgyblion yn ofalus, gallwn 
sicrhau dilyniant mewn addysg a chynnydd mewn cyrhaeddiad. Bydd yr amserlen yn 
caniatáu i gydweithio rheolaidd gymryd lle, ble fydd ymweliadau allanol a mewnol yn 
digwydd. 
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Ffês 3: Blwyddyn 9 i Flwyddyn 11 
 
Yn ystod y ffês hwn, bydd y 
disgyblion yn dilyn rhaglen 
academaidd gynhwysfawr a fydd 
yn eu galluogi i gyrraedd eu llawn 
botensial. Caniateir rhywfaint o 
hyblygrwydd yn ôl y galw a hynny 
er mwyn ateb gofynion yr unigolyn. 
 
Ein nod ni yn Ysgol Bro Idris yw 
rhoi’r sgiliau a’r gallu i bob unigolyn 
i’w galluogi i arwain bywydau llawn 
a chyfoethog. Byddwn yn annog ac 
yn atgyfnerthu gwerthoedd megis 

goddefgarwch, parch a hunan ddisgyblaeth. Anogir pob disgybl i gymryd rhan mewn 
gwahanol weithgareddau allgyrsiol ac i fod yn aelodau gweithgar mewn amryfal glybiau er 
mwyn iddynt ddilyn a datblygu eu diddordebau. Ein bwriad yw annog ein disgyblion i fod yn 
ddinasyddion cyflawn. Medrwn ddarparu cyfarwyddyd unigol i’r disgyblion er mwyn iddynt 
lwyddo ym mha bynnag gyfeiriad y byddant yn ei ddewis. 
 
 
 

NOD AC AMCAN ADDYSG GORFFOROL 
 
Cynhelir Addysg Gorfforol yn rhan o’r Cwricwlwm yn yr ysgol ac fe baratoir 2 gyfnod yr 
wythnos hefo disgyblion blynyddoedd Derbyn i Flwyddyn 9. Bydd pob plentyn yn cymryd 
rhan a threfnir y Cwricwlwm dros dri tymor fel bod amrywiaeth a chydbwysedd yn y 
ddarpariaeth ar gyfer y plant. Bydd y plant yn dilyn unedau gwaith gan gynnwys gymnasteg, 
dawns, nofio, gemau maes a tharo a gweithgareddau awyr agored. 
 
Canllawiau 
• Disgwylir i bob plentyn newid i wisg addas ar gyfer addysg 
gorfforol, yn shorts du a chrys T glas yr ysgol a threinyrs. 
• Er mwyn diogelwch ni chaniateir gwisgo modrwyau, clustdlysau nac 
oriawr mewn unrhyw wers addysg gorfforol. 
Gofynnir yn garedig i’r rhieni hysbysu’r ysgol os oes unrhyw reswm meddygol pan na all y 
plentyn gymryd rhan mewn gwersi addysg gorfforol. Yn ogystal â gwersi addysg gorfforol fe 
anogir disgyblion i gymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau chwaraeon, megis gemau 
pêl-droed, pêl-rwyd, hoci, rygbi, gala nofio ac ati. Drwy amrywiol brofiadau corfforol 
gobeithir gosod sylfaen i fywyd iach a gweithgar a dysgu pob plentyn sut i gymryd rhan a 
mwynhau gweithgareddau corfforol. 
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NOFIO 
Cynhelir gwersi nofio i blant Blynyddoedd Derbyn i Flwyddyn 6 yn ystod y flwyddyn. Mae’r 
gwersi hyn yn rhan o weithgareddau’r ysgol a disgwylir i bob plentyn gymryd rhan. 

 
ADDYSG RHYW A PHERTHNASOEDD 
Mae addysg rhyw yn rhan allweddol a chreiddiol o gwricwlwm pob disgybl ac mae'r modd y'i 
cyflwynir yn annog disgyblion ei drafod mewn cyd-destun moesol a chymdeithasol. 
Cyflwynir agweddau o addysg ryw, e.e. adnabod beth yw cyffwrdd priodol ac amhriodol yn y 
Cyfnod Sylfaen. Defnyddir gwersi Gwyddoniaeth ac Amser Cylch yng Nghyfnod Allweddol 2 a 

3i ddysgu'r agweddau ffeithiol biolegol ac 
addysg iechyd. Yng Nghyfnod Allweddol 4 
defnyddir y rhaglen Addysg Bersonol a 
Chymdeithasol i drafod materion 
cymdeithasol, cam-drin, agweddau ar ryw, 
creu perthynas, afiechydon fel SDIC a 
chynllunio teulu. Gwahoddir arbenigwyr o 
fyd addysg iechyd i'r ysgol i gyfrannu i'r 
rhaglen hon. Gall rhiant dynnu plentyn o'r 
cyfan neu ran o'r rhaglen addysg rhyw. 
 
 
 

ADDYSG A 
CHYFARWYDDYD GYRFAOEDD 
Darperir y rhaglen addysg yrfaoedd fel ffordd o feithrin gwybodaeth gyffredinol y disgybl, ei 
ddealltwriaeth a’i brofiad o addysg hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth. Mae’n anelu i 
helpu pobl ifanc i feithrin y medrau sy’n angenrheidiol i ddod o hyd i wybodaeth a’i 
defnyddio, i fod yn realistig (ond yn uchelgeisiol), ynglyyn â’u galluoedd a’u dyheadau 
personol ac i wneud penderfyniadau gwybodus. 
Mae’r cyfarwyddyd gyrfaoedd sydd ar gael yn yr ysgol yn cynorthwyo unigolion i gymhwyso 
gwybodaeth, eu medrau a’u dealltwriaeth at eu hunain er mwyn gwneud dewisiadau 
realistig a phenderfyniadau a chynlluniau priodol ynglyn a’u dyfodol. Mae’r cyfarwyddyd yn 
cynnig cyfleoedd i adolygu’r hyn a ddysgwyd, i osod nodau newydd ac i gofnodi 
cyraeddiadau mewn amrywiaeth o feysydd. Fel rheol nodweddir cyfarwyddyd effeithiol gan 
ddidueddwch, cyfrinachedd a hygyrchedd - hoffem feddwl ein bod yn cyrraedd y 
nodweddion pwysig yma! Mae’r rhaglen yn cael ei ddarparu i flynyddoedd 9 i 11. Gwneir 
hyn drwy gyfrwng rhaglen raddedig sydd wedi ei integreiddio o fewn rhaglen ABCh yn 
ogystal â chyfrannu tuag at gwricwlwm ehangach yr ysgol. Fel rhan o’r ddarpariaeth y 
bwriad yw i bob disgybl yn ystod cyfnodau gwahanol dderbyn profiadau fel cymorth gyda 
gwneud dewisiadau, o leiaf un wythnos o brofiad gwaith, un ffug gyfweliad, mynychu 
prynhawn opsiynau a mynychu cyfweliad gyda Chynghorydd Gyrfa. Mae’r ysgol yn 
gweithio’n agos gydag asiantaethau allanol fel Gyrfa Cymru, Colegau Addysg Bellach ac 
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Uwch, Asiantaethau Hyfforddi, Adran Addysg y Cynulliad, Cyngor Gwynedd a nifer o 
gyflogwyr lleol. Mae’r adran Gyrfaoedd a Gyrfa Cymru yn ceisio gadael i rieni/gwarchodwyr 
wybod beth sy’n mynd ymlaen ar adegau gwahanol. Maent hefyd ar gael yn ystod 
nosweithiau rhieni neu pan yn gyfleus i geisio ateb unrhyw gwestiwn perthnasol. 

 
TECHNOLEG GWYBODAETH A CHYFATHREBU A’R 
FFRAMWAITH CYMHWYSEDD DIGIDOL 
 
Mae’r Datblygiadau diweddaraf ym myd addysg wedi rhoi statws uchel i Dechnoleg 
Gwybodaeth, ynghyd â disgrifiad clir o natur y pwnc. Nodweddir gallu Technoleg 
Gwybodaeth gan allu i ddefnyddio offer a ffynonellau gwybodaeth T.G. yn effeithiol i 
ddadansoddi, prosesu a chyflwyno 
gwybodaeth ac i fodelu, mesur a rheoli 
digwyddiadau allanol. Yn Ysgol Bro Idris, 
rhoddir ypwyslais ar ddatblygu T.G. drwy 
bynciau’r Cwricwlwm Cenedlaethol, a gwelir 
y cyfrifiadur fel ‘arf trawsgwricwlaidd.’ Bydd 
yr ysgol yn diweddaru adnoddau T.G.Ch yn 
gyson ac mae hyn yn cynnwys cysylltiad 
diwifr drwy’r ysgol.  
 
 

FFRAMWAITH 
LLYTHRENNEDD A 
RHIFEDD 
 
Ymhlith blaenoriaethau’r Gweinidog Addysg a Sgiliau mae’r angen i wella safonau 
llythrennedd a rhifedd gan leihau effeithiau amddifadedd ar gyrhaeddiad addysgol. Mae’r 
Rhaglen Lythrennedd Cenedlaethol a’r Rhaglen Rhifedd Cenedlaethol yn gosod 
gweithrediadau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu rhoi ar waith ar gyfer gwella safonau 
llythrennedd a rhifedd yng Nghymru. Mae fframwaith cenedlaethol statudol a phrofion 
cenedlaethol yn rhan annatod o’r ddwy raglen. Yn bennaf oll, offeryn cynllunio'r cwricwlwm 
yw'r FfLlRh sy'n cynorthwyo pob athro/athrawes i gynnwys llythrennedd a rhifedd yn rhan 
annatod o addysgu'r cwricwlwm. Nod y Fframweithiau yw i gynorthwyo pob athro/athrawes 
i ystyried bod ganddo/ganddi rôl bwysig o ran datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd eu 
dysgwyr. Mae'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol yn canolbwyntio ar dri 
maes llythrennedd a phedwar llinyn rhifedd, ac mae gwahanol elfennau o fewn y llinynnau 
hynny. Bydd y disgwyliadau ym mhob un o'r llinynnau yn gymorth i athrawon bennu'n fanwl 
gywir y cynnydd a ddisgwylir yn y sgiliau hyn mewn cyd-destun sy'n addas i'r oedran. 
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GWAITH CARTREF 
 
Yn y Cyfnod Sylfaen, rhoddir tasgau yn wythnosol i gefnogi’r dysgu adref. Caiff plant fynd a 
llyfrau darllen er mwyn ymarfer darllen yn eu carterfi. Ceir llyfrgelloedd ym mhob dosbarth. 
Anogir plant yng Nghyfnod Allweddol 2 I fenthyca llyfrau yn gyson. Caiff plentyn Cyfnod 
Allweddol 2 waith cartref yn fwy rheolaidd. Pwrpas hyn yw atgyfnerthu’r gwaith a 
gyflawnwyd yn yr ysgol. Gofynnir i rieni annog eu plant I ddarlllen yn gyson ac i wneud 
gwaith cartref yn brydlon a chymen. Mae croeso i ddisgyblion gwblhau eu gwaith yn 
ddigidol ac e-bostio’r cynnwys at yr athrawon dosbarth. Caiff plentyn Cyfnod Allweddol 3 a 4 
waith cartref dyddiol. Gweler Polisi Gwaith Cartref Ysgol Bro Idris am ragor o fanylion. 
Mae’r ysgol yn defnyddio ap Show my Homework ar gyfer cyflwyno a monitro gwaith 
cartref. Bydd Llyfryn Cyswllt Rhiant hefyd yn weithredol ar gyfer disgyblion Ffês 1 a 2 
(safleoedd cynradd). 

 
ADDYSG GREFYDDOL AC ADDOLI AR Y CYD 
 
Nid oes cysylltiad rhwng yr 
ysgol ag unrhyw enwad 
crefyddol penodol. Darperir 
Addysg Grefyddol yn unol â 
maes llafur cytûn Gwynedd a 
Môn. Os ydych fel rhieni yn 
gwrthwynebu’n gydwybodol 
i’ch plentyn dderbyn gwersi 
neu fynychu gwasanaethau 
crefyddol, gellir gwneud 
trefniadau addas eraill. 
Cynhelir gwasanaeth ar bob 
safle ar fore Llun am 08.50. 
Bydd seremoni wobrwyo ar 
ddydd Gwener am 08.50. 
 
 
 
 

ADRODD AR GYNNYDD EICH PLENTYN 
 
Yr ydym yn credu fod gan rieni gyfraniad hollbwysig i'w wneud i ddatblygiad plentyn, ac felly 
byddwn yn awyddus iawn i ddod i'ch adnabod ac i roi gwybod i chi am beth sy'n digwydd yn 
yr ysgol. Byddwn yn defnyddio nifer o ddulliau i asesu eich plentyn, ond byddwn yn 
dibynnu'n bennaf ar asesu parhaol. Bydd yr athrawon yn asesu pob agwedd o waith plant y 
dosbarth yn ystod eu dysgu arferol. Yn achlysurol, gwneir defnydd o brofion hefyd. Byddwch 
yn cael gwybod am berfformiad eich plentyn drwy adroddiadau ffurfiol neu gyfarfodydd 
rhieni dair gwaith yn ystod y flwyddyn. 
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GWERSI OFFERYNNAU CERDDOROL 
 
Mae'r ysgol yn prynu gwasanaeth athrawon cerdd peripatetig (Gwasanaeth Ysgolion William 
Mathias cyf.) sy’n cynnig gwasanaeth ategol i’r Adran Gerdd. Bydd yr ysgol yn codi tâl tuag 
at gost gwersi offerynnol ac fe geir manylion drwy gysylltu â swyddfa’r ysgol. Yn unol ag 
arbenigedd yr athro/athrawes gellir cynorthwyo disgyblion i baratoi at arholiad offerynnol 
ond nid oes modd gwarantu’r gwasanaeth o flwyddyn i flwyddyn. Bydd yr ysgol yn cynnig 
gwersi piano, telyn, gitâr, offerynnau chwyth, drymiau a chanu. Cost y gwersi yw £120 y 
flwyddyn. 

 
POLISI ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL 
 
Mae Ysgol Bro Idris yn anelu at sicrhau cyfle cyfartal cwricwlaidd a chymdeithasol i 
ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’r ysgol yn gweithio’n agos gyda rhieni er 
mwyn sicrhau partneriaeth effeithiol i helpu’r disgybl. Rhoddir pwyslais ar farn y disgybl ac 
anelir at sicrhau ymateb ysgol gyfan i’w helpu ef/hi. Ar ôl cwblhau asesiad o anghenion y 
disgybl, byddwn yn ffurfio cynllun addysgol unigol/CDU fydd yn cwrdd â’i anghenion dysgu 
trwy ddarparu’r cymorth angenrheidiol. 

 
DISGYBLION SYDD AG ANABLEDDAU 
 
Mae cynllun yr ysgol yn sicrhau mynediad rhwydd i ddisgyblion a rhieni sydd ag anableddau. 
Gwneir trefniadau arbennig rhwng yr ysgol a’r cartref pan fo disgybl sydd ag anableddau neu 
Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cychwyn yn yr ysgol. Cysyllter â’r Pennaeth Strategol am 
ragor o fanylion. Mae’r ysgol yn sensitif I anghenion disgyblion sydd aganableddau ac yn 
gwneud pob ymdrech i’w cynnwys ym mhob agwedd o fywyd a gwaith yr ysgol. Mae 
ystafelloedd pwrpasol ar gael yn yr ysgol/safle ddynodedig i hyrwyddo anghenion disgyblion 
sydd ag anableddau. Safle Ysgol Bro Idris Dolgellau yw’r safle dynodedig ar gyfer disgyblion 
ag anableddau corfforol. Ein nod yw datblygu dulliau o asesu manwl er mwyn adnabod 
anghenion penodol pob plentyn a threfnu rhaglen waith berthnasol ar ei gyfer. Mae’r ysgol 
hefyd yn ystyried disgyblion talentog neu sydd â gallu arbennig fel unigolion sydd ag 
Anghenion Dysgu Ychwanegol. Rhoddir enw pob plentyn ag Anghenion ysgu Ychwanegol ar 
y Gofrestr A.D.Y. Yr ysgol sy’n gyfrifol am leoli plant ar y camau a nodir yng ‘Nghôd Ymarfer 
Anghenion Dysgu ychwanegol Cymru’ ac am fonitro, adolygu ac am ddyrannu adnoddau ar 
eu cyfer o gyllid yr ysgol ac o’r arian a ddaw law yn llaw â lleoliad plentyn yn y cyfnodau hyn 
yn yr Archwiliad Blynyddol. Yr Awdurdod sy’n gyfrifol am roi Datganiad Anghenion Dysgu 
Ychwanegol i blentyn. Mae’n bolisi gan yr ysgol i gysylltu â rhieni unrhyw blentyn pan fydd 
yn cael ei osod mewn unrhyw gyfnod a/neu cyn iddo gael ei gyfeirio am asesiad arferol 
neu statudol. Cedwir mewn cysylltiad ynglyˆn â chynnydd y plentyn a gwahoddir y rhieni i 
bob adolygiad. Gellir gweld copi llawn o’r polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol yn yr ysgol. 
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CYFLEOEDD CYFARTAL 
Mae gan yr ysgol Gynllun Cydraddoldeb Strategol sy’n sicrhau cydraddoldeb addysg a chyfle 
i'r holl ddisgyblion, staff, rhieni a gofalwyr sy'n derbyn gwasanaethau gan yr ysgol, ni waeth 
beth yw eu hanabledd, hil, rhyw, oedran, tueddfryd rhywiol, crefydd neu gred, ailbennu 
rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, priodas a phartneriaeth sifil. 
 

 
DISGYBLION MWYAF ABL A DAWNUS 
Mae gan bob plentyn yr angen (a’r hawl) i’w feithrin a’i annog i gyrraedd ei botensial; mae 
hyn yn cynnwys plant galluog iawn sydd, er enghraifft: 
• yn dysgu’n gyflymach nag eraill; 

• yn cadw llawer iawn yn y côf; 
• yn gallu canolbwyntio am gyfnodau maith; 
• yn gosod safonau uchel iawn i’w hunain. 
Bydd yr ysgol, drwy’r gwahanol bynciau, yn ceisio 
sicrhau’r cyfle i’r rhai galluog iawn gael gwireddu 
eu llawn botensial a’u disgwyliadau uchel. Os 
ydych am drafod hyn ymhellach yna mae croeso i 
chi gysylltu â’r ysgol. Mae’r ysgol yn gweithredu 
Polisi Mwy Abl a Dawnus i hyrwyddo talent a 
photensial pob unigolyn.  

 
DARPARU AR GYFER 

PLANT SY’N DERBYN GOFAL GAN YR AALl 
 
Cyflwyniad 
Mae’r polisi hwn yn ymwneud â disgyblion sydd yng ngofal Cyngor Gwynedd 
am gyfnod byr neu dymor hir. Y person dynodedig yw Mr Gareth Roberts. 
 
Cyd-destun 
Mae consensws bellach ymhlith ymchwilwyr, llunwyr polisi, a’r bobl ifanc sy’n destun y 
polisi, eu bod yn dod wyneb yn wyneb â nifer o broblemau yn cynnwys: 
• Bwlio (am eu bod yn agored i niwed, yn hytrach nag fel canlyniad 
penodol derbyn gofal yr AALl) 
• Anawsterau emosiynol ac ymddygiadol 
• Teimlo’n unig fel canlyniad i fod ar wahân i deulu a/neu ffrindiau 
• Amharu ar eu haddysg cyn cael eu derbyn i ofal 
• Newid ysgol yn aml wrth dderbyn gofal 
• Poeni am yr hyn sy’n digwydd gartref 
• Agwedd negyddol neu dorcalonnus cyfoedion, staff gofal ac athrawon 
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gan gynnwys disgwyliad isel o gyrhaeddiad 
• Diffyg cyrhaeddiad yn arwain at ddiffyg cymhelliant a diffyg hyder 
 
Datganiad o fwriad 
Bydd Gwasanaeth Ysgolion Gwynedd yn unol â’i dyletswydd statudol yn cynghori a 
chynorthwyo ysgolion i ddiogelu a hyrwyddo lles plentyn sy’n derbyn gofal ac yn arbennig 
hyrwyddo cyflawniad addysgol y plentyn. 
 
Fframwaith Statudol 
Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 4.2 Deddf Plant 2004 4.3 Deddf Addysg 1996. 
 
Egwyddorion Sylfaenol 
Mae gan bob plentyn yng ngofal yr Awdurdod Lleol yr hawl i gael mynediad I addysg cyn 
ysgol a holl wasanaethau addysg a derbyn pob cyfle a chymorth I ddatblygu’n addysgol ac yn 
gymdeithasol. 
 
Dyletswydd Gwasanaeth Ysgolion Gwynedd 
• Sicrhau fod pob plentyn yng ngofal yr AALl yn cael mynediad i addysg briodol ar gyfer ei 
allu neu’i ddawn 
• Mewn cydweithrediad ac adran gwasanaethau cymdeithasol y cyngor, sicrhau 
hyfforddiant i athrawon yn y strategaethau a’r fethodoleg fydd yn hyrwyddo lles a 
chyflawniad addysgol plentyn sydd yng ngofal yr awdurdod lleol 
• Rhannu arferion da yn y maes rhwng ysgolion 
• Mewn cydweithrediad â gwasanaethau cymdeithasol y cyngor, cadw rhestr gyfredol o 
athrawon a enwir fel eiriolwr dros blant mewn gofal cyhoeddus. Lle ystyrir bod angen 
gwahardd disgybl, bydd y Gwasanaeth Addysg yn sicrhau bod rhywun yn gweithredu fel 
eiriolwr dros y person ifanc 
• Enwi swyddog oddi fewn i’r awdurdod lleol sydd â chyfrifoldeb am gadw golwg cyffredinol 
ar bresenoldeb y plant sydd mewn gofal 
• Bydd cynnydd addysgol pob disgybl yng ngofal yr awdurdod yn cael ei fonitro yn yr 
adolygiad statudol o drefniadau gofal. Lle bo’n bosib, i’r plant mewn gofal sydd â datganiad 
o anghenion addysgol arbennig, bydd y cyfarfod blynyddol i drafod eu datganiad a’r cyfarfod 
i drafod eu cynllun gofal yn cael ei gyd-lynu 
• Bydd y Gwasanaeth yn ymateb i’r disgwyliad arnynt i sicrhau lleoliad addysgol ar gyfer 
disgybl mewn gofal o fewn 20 diwrnod ysgol fan darparu addysg dros dro, nes datrys y 
sefyllfa 
• Bydd y Gwasanaeth yn sicrhau bod y plant yng ngofal yr awdurdodyn rhan o unrhyw  
drafodaeth a phenderfyniadau ynglyˆn â’u haddysg. Bydd eu barn yn cael ei ystyried a’i 
gofnodi’n ofalus. 
• Asesu pa agweddau ar gymorth addysg fydd eu hangen ar blant ar ôl iddynt gael eu 
mabwysiadu 
• Bydd pob plentyn mewn gofal yn cael cyfle i gyfranogi o weithgareddau tu allan i oriau 
ysgol a drefnir, gan gynnwys rhai academaidd, diwylliannol, chwaraeon a hamdden, er 
mwyn lledu profiadau'r disgyblion a chodi eu hyder a’u hunan ddelwedd. 
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Dyletswyddau Corff Llywodraethol Ysgol 
Dylai corff llywodraethol ysgolion sicrhau bod polisi gweithredol ganddynt ar gyfer plant yng 
ngofal yr awdurdod lleol. Bydd y polisïau gorau yn cynnwys: 
• Dynodi aelod o staff i dderbyn cyfrifoldeb am y maes 
• Trefn derbyn gwybodaeth parthed niferoedd sydd yn derbyn gofal 
• Trefn sicrhau bod y plant mewn gofal yn cael cyfle cyfartal yn yr ysgol 
• Sicrhau bod athro dynodedig ar gyfer plant mewn gofal 
• Sicrhau awyrgylch bositif tu fewn i’r ysgol 
• Sicrhau trefn effeithiol o fonitro cynnydd addysgol a threfn effeithiol I ddelio â 
thangyflawni. 
• Monitro cynnydd plant mewn gofal yn yr ysgol o’i gymharu â thargedau 
cyrhaeddiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae gan lywodraethwyr ysgolion ddyletswydd i 
gyfarfod â gofynion Deddf Plant, Deddfau Addysg 1981,1988, 1996, a Deddf Plant 2004 
 
Cyfrifoldebau a dyletswyddau Penaethiaid ysgolion 
• Sicrhau bod aelod o staff wedi ei ddynodi i dderbyn cyfrifoldeb penodol am ddisgyblion 
sydd yng ngofal yr awdurdod lleol 
• Sicrhau bod yr ysgol yn monitro absenoldeb disgyblion sydd yng ngofal yr awdurdod lleol, 
a chyflwyno adroddiad i’r awdurdod addysg. 
• Sicrhau awyrgylch ac ethos cadarnhaol parthed disgyblion yng ngofal yr awdurdod, gan 
greu ysgol ple mae stereoteipio negyddol am y disgyblion hyn yn cael ei herio. 
• Bod yn ymwybodol o sensitifrwydd gwahardd disgyblion sy’n derbyn gofal yr awdurdod 
lleol, gan gydnabod yr angen i blant felly dderbyn addysg ddi-fwlch. 
• Sicrhau bod pob disgybl yn meddu ar Gynllun Addysg Bersonol (CAP). Cyfrifoldeb yr ysgol, 
ar ôl ymgynghori gyda rhieni, gofalwyr ac asiantaethau priodol yw llunio CAP. Dylid cytuno 
â’r CAP cyn gynted â bo modd, ac o fewn 20 diwrnod fan bellaf ar ôl i’r plentyn fynd i ofal 
neu i ysgol newydd. 
• Sicrhau bod unrhyw anghenion addysgol arbennig yn cael eu darparu mewn 
cydweithrediad a’r Cyd-gysylltydd Anghenion Arbennig yn yr ysgol 
 

E-DDIOGELWCH A’R DEFNYDD O 
FFOTOGRAFFIAETH A DELWEDDAU DIGIDOL 
E-ddiogelwch: 
• Mae’r holl ddisgyblion yn defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol gan gynnwys y rhyngrwyd 
fel rhan hanfodol o ddysgu yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Gofynnir i’r 
disgyblion a’r rhieni arwyddo i ddangos eu bod yn deall ac yn derbyn y rheolau e-
ddiogelwch. 
• Bydd yr ysgol a Gwynedd yn cymryd pob rhagofal posib (meddalwedd hidlo) i sicrhau nad 
yw’r disgyblion yn cael mynediad at ddeunydd anaddas, ond mae hon yn dasg anodd gan 
fod posib i wefannau newydd a safleoedd proxy osgoi’r rhagofalon hyn. 
 
Defnyddio ffotograffiaeth a delweddau digidol o blant: 
 

Mae datblygiadau technolegol yn ei gwneud hi'n llawer haws defnyddio lluniau a delweddau mewn 

print ac ar y we. Yn sgil hyn, daw'r cyfrifoldeb i sicrhau nad yw plant yn cael eu hecsbloetio.  Mae 
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hwn yn faes cymhleth iawn a bwriad y polisi hwn yw cynorthwyo ysgolion  i ymdrin â sefyllfaoedd lle 

mae ffotograffiaeth/ffilmio'n digwydd  Cyhoeddir y polisi hwn i geisio sicrhau na fydd staff yr ysgol, 

athrawon a chymorthyddion yn rhoi eu hunain mewn sefyllfa lle gallent gael eu herlyn am 

gamddefnyddio lluniau, osgoi sefyllfaoedd lle mae diogelwch plant yn cael ei roi yn y fantol a'u helpu 

i lynu at reolau diogelu data. Mae'r polisi yn gwahaniaethu rhwng tynnu lluniau "preifat", sef lluniau 

a dynnir gan rieni a theulu agos, lluniau at "ddibenion addysgiadol" o ddigwyddiadau ysgol a gymerir 

gan yr ysgol, a arddangosir yn yr ysgol a lluniau "cyhoeddus", sef lluniau a fyddai'n cael eu cyhoeddi 

yn y wasg, mewn cyhoeddiadau, ar wefan yr ysgol ac/neu ar safleoedd rhyngweithio cymdeithasol.   

Mae'r term "lluniau" yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ffotograffiaeth (ffilm a digidol), fideo a chamerâu 

ffôn symudol.  

 
IECHYD A DIOGELWCH 
Cymerir pob gofal posibl am ddiogelwch y plant tra byddant yn yr ysgol. 
• Os bydd plentyn yn sâl neu mewn damwain cysylltir â’r rhieni, yna os fydd angen eir â’r 
plentyn i Adran Ddamweiniau Ysbyty Dolgellau. 
• Ni chaniateir i blentyn adael yr ysgol yn gynnar heb ganiatâd. Os fydd newid yn y modd y 
bydd plentyn yn mynd adref, gofynnir i’r rhieni ddweud wrth y Pennaeth Safle/Pennaeth 
Strategol neu athro’r plentyn o flaen llaw am y trefniadau a wnaed. Mae’r ysgol yn arolygu 
trefniadau iechyd a diogelwch ar gyfer disgyblion a staff yn gyson. 
• Rhaid i bob ymwelydd ymweld â’r brif fynedfa cyn cael mynediad i’r ysgol. Rhoddir cerdyn 
adnabod i ymwelwyr gan y Swyddog Gweinyddol. 
• Os fydd ymwelwyr yn ymddwyn yn anaddas tuag at ddisgybl neu aelod o staff yna gofynnir 
iddynt adael campws yr ysgol ar unwaith a chysylltir â’r heddlu pan fo hynny’n briodol. 
• Mae gan pob safle system larwm lladron a cheir ‘ymarferion tân’ yn 
dymhorol. 
 

 
 
GWEITHREDU POLISI CLOI MEWN ARFGYFWNG 
 
Ar adegau prin iawn, efallai y bydd angen cau’r ysgol fel nad yw’n bosib i unrhyw un gael 
mynediad o’r tu allan. Bydd hyn yn sicrhau bod disgyblion, staff ac ymwelwyr yn ddiogel 
mewn sefyllfaoedd lle mae perygl ar dir yr ysgol neu yng nghyffiniau’r ysgol.  
Dylai gweithdrefnau Cloi mewn Argyfwng gael eu hystyried yn ymateb synhwyrol a 
chymesur i unrhyw ddigwyddiad allanol neu fewnol sydd â'r potensial i beri bygythiad i 
ddiogelwch staff a myfyrwyr yr ysgol. Nod y gweithdrefnau yw amharu cyn lleied â phosibl 
ar yr amgylchedd dysgu, wrth sicrhau diogelwch yr holl ddisgyblion a'r staff. Gellid bod 
angen gweithredu gweithdrefnau Cloi mewn Argyfwng ar gyfer nifer o sefyllfaoedd, ond 
gallai rhai o'r rhai mwyaf nodweddiadol fod:  

 yn cael gwybod am ddigwyddiad/aflonyddwch sifil yn y gymuned leol (gyda'r 
potensial i beri risg i staff a disgyblion yn yr ysgol);  

 Rhywun heb ganiatâd ar safle'r ysgol (gyda'r potensial i beri risg i staff a disgyblion);  
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 Rhybudd yn cael ei dderbyn ynglŷn â risg yn lleol, o lygredd aer (pluen fwg, cwmwl 
nwy ac ati);  

 Tân mawr yng nghyffiniau’r ysgol;  

 Ci peryglus yn crwydro'n rhydd gerllaw'r ysgol.  
 
Dylid rhannu gwybodaeth â rhieni ynghylch y weithdrefn Cloi mewn Argyfwng ac yn benodol 
ynghylch y trefniadau ar gyfer cyfathrebu â'r rhieni mewn sefyllfa o’r fath, yn rheolaidd naill 
ai drwy gylchlythyr arferol neu drwy wefan yr ysgol.  
Os digwydd sefyllfa Cloi mewn Argyfwng, dylid rhoi gwybod i'r rhieni am unrhyw 
ddigwyddiad neu ddatblygiad cyn gynted ag sy’n ymarferol gwneud hynny. Mae'n amlwg y 
bydd rhieni'n poeni ond bydd cyfleu gwybodaeth gywir yn rheolaidd yn helpu i leddfu 
gormod o bryder. 
 

 
MEDDYGOL A CHYMORTH CYNTAF 
 
Mae rhai staff penodol yn yr ysgol sydd gyda thystysgrif Cymorth Cyntaf ac mae’r holl staff 
yn ymwybodol o ganllawiau sylfaenol cymorth cyntaf. Pe cymerir rhywun yn sâl yn ystod y 
dydd neu os ydynt yn cael damwain, dylent adrodd i'r brif swyddfa lle bydd un o’r 
Cymhorthwyr Cyntaf yn eu hasesu. Byddwn yn cysylltu â’r cartref os bydd angen. Disgwylir i 
rieni wneud pob ymdrech i gasglu plentyn sâl neu a anafwyd cyn gynted ag sy’n bosibl. 
Ni ddylai unrhyw ddisgybl gario meddyginiaethau o gwmpas yr ysgol – dylid hysbysu'r ysgol, 
mewn llythyr, eu bod angen meddyginiaethau a dylid ei gadw yn y swyddfa. Dylid nodi nad 
oes caniatád i athrawon roi meddyginiaethau i unrhyw ddisgybl, oni bai fod caniatad 
ysgrifenedig llawn, wedi ei arwyddo gan y rhiant a bod hyn wedi ei gytuno hefo’r Penaeth 
Safle. Disgwylir i rieni hysbysu’r ysgol o unrhyw gyflwr meddygol neu glinigol a allai effeithio 
ar y plentyn yn yr ysgol. 

 
DIOGELWCH 
 
Cyfrifoldeb y disgybl yw unrhyw eiddo personol. Dylid marcio popeth (dillad, bagiau, ayyb.) 
yn glir er mwyn gallu eu hadnabod. Ni ddylid gadael unrhyw beth gwerthfawr megis oriawr 
neu arian mewn bagiau yn yr ystafelloedd newid, ayyb, ond dylid eu rhoi i aelod o staff oni 
all y disgybl eu diogelu. Mae locer ar gael I bob disgybl ym Mlwyddyn 7 hyd at Blwyddyn 11 - 
telir £5 o flaendal am oriad caiff ei dalu'n ôl pan y dychwelir ar ddiwedd Blwyddyn 11. 

 
DIFRODI EIDDO 
Disgwylir i unrhyw un a geir yn euog o niweidio eiddo’r ysgol yn ddamweiniol neu yn 
fwriadol dalu tuag at gost ei atgyweirio. 
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CODI TÂL AM WEITHGAREDDAU ADDYSGOL 
 
Mae’r Corff Llywodraethol wedi mabwysiadu polisi o godi tâl ar ddisgyblion am: 
• gostau llety a bwyd ar ymweliadau addysgol; 
• weithgareddau y tu allan i oriau ysgol; 
• arholiadau allanol pan nad yw’r ysgol wedi paratoi’r 
disgyblion ar eu cyfer yn ystod y flwyddyn honno; 
• arholiadau pan fo disgybl yn methu â chyflawni’r gofynion 
neu fynychu’r arholiad heb reswm digonol; 
• ddifrod i eiddo’r ysgol neu am golli eiddo’r ysgol; 
• gwersi offerynnol. 
Gofynnir am gyfraniad gwirfoddol gan rieni pan na ellir codi 
tâl am weithgareddau 
ond sicrheir na waherddir disgyblion rhag cymryd rhan pan 
na all eu rhieni gyfrannu. Mae’n bosibl na fydd modd 
cynnal rhai gweithgareddau heb gefnogaeth wirfoddol 
deilwng. Ceir manylion pellach yn yr ysgol ynghyd â 
gwybodaeth am ddarpariaeth ar gyfer disgyblion nad ydynt 
yn gallu gwneud cyfraniad gwirfoddol. Defnyddir system ap 
‘eeZee Trip’ i dalu am deithiau neu unrhyw weithgareddau 
a drefnir gan yr ysgol. 
 
 

Y DREFN GWYNO 
Mae'r Corff Llywodraethol wedi mabwysiadu polisi ynglyˆn â'r drefn i'w dilyn pan 
dderbynnir cwynion yn gysylltiedig â'r ysgol. Ym mhob achos dylid cysylltu â'r ysgol i wneud 
apwyntiad i drafod unrhyw gwyn gyda'r Pennaeth Strategol yn y lle cyntaf, neu gysylltu â 
Chadeirydd y Llywodraethwyr os yw'r gwyn am y Pennaeth Strategol. Pwysleisir, y gellir 
ymdrin â llawer o gwynion yn gyflym ac effeithiol drwy ystyriaeth anffurfiol yn seiliedig ar 
drafodaethau gyda'r Pennaeth Strategol. Hwn yw'r cam rhesymol cyntaf, a bydd y Corff 
Llywodraethu'n disgwyl bod y cam yma wedi ei gyflawni cyn cyflwyno'r gwyn yn ffurfiol 
mewn achosion eithriadol. Os nad ydych yn fodlon yn dilyn trafodaeth â'r Pennaeth 
Strategol a chyfnod rhesymol i ddelio a'r anghydfod, yna cynghorir chwi i gysylltu â 
Chadeirydd y Corff Llywodraethol. 

 
CANLLAWIAU AMDDIFFYN PLANT GWYNEDD 
 
Uwch- Swyddog Dynodedig Amddiffyn Plant yw Mr Gareth Roberts a’r Dirprwy Swyddog 
Dynodedig Amddiffyn Plant yw Mrs Awel Medi Davies. 
 
Swyddogion Amddiffyn Plant yw’r Penaethiaid Safle, sef: 
Mrs Heulwen Rowlands (Ysgol Bro Idris, Dinas Mawddwy) 
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Mrs Elliw Saunders (Ysgol Bro Idris, Rhyd-y-main) 
Mrs Nia Roberts (Ysgol Bro Idris, Dolgellau) 
Mrs Sioned Jones (Ysgol Bro Idris, Y Friog) 
Mr Einion Edwards (Ysgol Bro Idris, Llanelltyd) 
 
Mae’r aelodau staff uchod wedi’u hyfforddi hyd at Lefel 2 Amddiffyn Plant. Y Llywodraethwr 
Dynodedig Amddiffyn Plant yw Mr Prideaux Hattle. 
Bydd yr ysgol yn cyfeirio achosion at y Swyddog Lles, Gwasanaethau Cymdeithasol / Heddlu 
yn unol â’r polisi Amddiffyn Plant. 
 
Beth yw cam-drin plant? 
Dyma ddywedir yn y ddogfen Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan: 
“Gall rhywun gam-drin neu esgeuluso plentyn drwy beri niwed iddo, neu drwy fethu 
gweithredu i atal niwed. Gall plant gael eu cam-drin mewn sefyllfa o fewn y teulu neu o 
fewn sefydliad, gan y rhai sy’n eu hadnabod, neu yn llai aml, gan rywun dieithr. Gall 
plentyn neu berson ifanc hyd at 18 oed ddioddef camdriniaeth neu esgeulustod a bod 
angen eu hamddiffyn drwy Gynllun Amddiffyn Plant rhyngasiantaethol.” 
 
 
 
 
 
Y categorïau o gamdriniaeth plant: 
• Esgeulustod: methiant parhaus i ddiwallu anghenion sylfaenol a/neu seicolegol plentyn 
• Corfforol: gall gynnwys taro, ysgwyd, taflu, gwenwyno, llosgi/sgaldio, boddi,mygu, salwch 
ffug 
• Emosiynol: gwneud i blant deimlo eu bod yn ddiwerth, disgwyliadau anaddas i'w 
hoedran/datblygiad 
• Rhywiol: gorfodi neu ddenu plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol, os ydynt 
yn gwybod beth sy’n digwydd ai peidio 

 
GWRTH-RADICALEIDDIO 
Nod ac Egwyddorion 
Prif nod y polisi yw sicrhau fod holl staff Ysgol Bro Idris yn ymwybodol o arwyddion 
radicaleiddio ac nad ydynt o’r farn y gall hyn ddigwydd yn ein cymunedau ni. Mae’r ysgol yn 
ymrwymo i gyd-weithio gydag asiantaethau eraill i sicrhau fod pob un o’n disgyblion yn cael 
eu diogelu rhag niwed. Mae’n ddisgwyliad i holl staff Ysgol Bro Idris ddilyn a hybu 
democratiaeth, gwerthoedd ein gwlad, rheolaeth y gyfraith, rhyddid unigolyn, parch at eraill 
a goddefgarwch at y rhai sydd â gwahanol grefyddau a chredoau, beth bynnag fo’u hil. 
 
Hyfforddiant Staff 
Dylai staff yr ysgol a darparwyr gofal plant ddeall pryd mae'n briodol i wneud 
cyfeiriad i'r rhaglen ‘Channel’. Mae pob aelod o staff wedi cwblhau’r modiwl 
e-ddysgu i godi ymwybyddiaeth sylfaenol. Bydd unrhyw aelod newydd o staff yn derbyn yr 
hyfforddiant fel rhan o’u cyfnod anwytho. 
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Mae Ysgol Bro Idris yn ymrwymo yn llawn i ddiogelu a hyrwyddo lles ei disgyblion. Rydym yn 
ymwybodol nad yw diogelu rhag radicaleiddio ac eithafiaeth yn wahanol i ddiogelu yn erbyn 
unrhyw gamdriniaeth arall. Ceisir sicrhau fod pawb yn ymwneud â’i gilydd mewn modd 
cwrtais gyda’r pwyslais ar barch h.y. parch tuag at eu hunain, parch at eraill a pharch at 
eiddo. 
 
Hysbysfwrdd Diogelu 
Mae hysbysfwrdd diogelu ym mhob safle wedi ei greu sy’n tynnu sylw’r disgyblion at 
Chlidline/Barnados ac yn dweud yn glir wrth ddisgyblion beth i wneud os ydynt angen 
gwneud datgeliad. Ceir copi llawn o’r polisi hwn yn yr ysgol. 
 
 
 
 
 
 
 

BYSUS YSGOL 
Disgwylir safon uchel o ymddygiad ar y bysiau. Gall disgyblion sy'n ymddwyn yn wael gael eu 
gwahardd rhag defnyddio cludiant yr Awdurdod. Ni chaniateir i ddisgyblion deithio ar fws 
ysgol heb docyn dilys a dim ond ar y bws sydd ganddynt docyn ar ei gyfer y caniateir teithio. 
Gellir gofyn am gopi o Gôd Ymddygiad ar Fysus Ysgol gan yr ysgol. 
 
 

 
 
DEDDF DIOGELU DATA 
 
 
Er mwyn gweithredu'n effeithlon, mae'n rhaid i Ysgol Bro Idris gasglu a defnyddio gwybodaeth 

am bobl y mae'n gweithio â hwy. Gall y rhain gynnwys y cyhoedd, cyn-weithwyr, gweithwyr 

cyfredol a gweithwyr y dyfodol, disgyblion a chyflenwyr. Hefyd, efallai y bydd y gyfraith yn ei 

gwneud yn ofynnol i gasglu a defnyddio gwybodaeth er mwyn cydymffurfio â gofynion 

llywodraeth ganolog. 

 

Mae'r ysgol wedi ymrwymo i sicrhau yr ymdrinnir â gwybodaeth bersonol yn briodol, ac 

mae'n sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelu data.  Bydd yr Ysgol yn gwneud pob 

ymdrech i fodloni ei rhwymedigaethau o dan y ddeddfwriaeth a bydd yn adolygu 

gweithdrefnau yn gyson er mwyn sicrhau ei bod yn gwneud hynny. 
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(ii) Hawliau rhieni 

 

Gall oedolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant gael mynediad i wybodaeth am eu plentyn, os ystyrir 

nad yw'r plentyn eto'n ddigon aeddfed.  Rhaid iddynt fedru profi eu cyfrifoldeb fel rhiant ac 

mae gan yr Ysgol hawl i ofyn am y ddogfennaeth briodol i brofi hyn yn ogystal â phrawf o 

bwy yw'r sawl sy'n gofyn a phwy yw'r plentyn.   

 

Yn ogystal, mae gan rieni eu hawl annibynnol eu hunain dan Reoliadau Addysg (Gwybodaeth 

am Ddisgyblion) (Cymru) 2004 i gael mynediad at gofnodion addysgol swyddogol eu plant.  

Nid oes gan fyfyrwyr hawl i atal eu rhieni rhag cael copi o'u cofnod ysgol. 

 

 
 
 

Y CYNGOR YSGOL 
Mae pob ysgol bellach i drefnu 
cyngor ysgol. Rôl y Cyngor ysgol yw 
i alluogi’r disgyblion i gyfrannu at 
drefniadaeth a strategaeth 
ddatblygol yr ysgol. Bydd Cyngor 
ym mhob dosbarth/safle. Cynhelir 
etholiadau yn flynyddol ym mis 
Medi i ddewis swyddogion h.y. 
Cadeirydd ac Ysgrifennydd, ar gyfer 
y cyngor. Mae Cyngor Ysgol ym 
mhob Ffês. 
 
Mae Cyngor Ysgol Bro Idris yn: 
• Rhoi cyfle i’r disgyblion roi barn ar beth sydd yn digwydd yn yr ysgol 
• Rhoi cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn penderfyniadau am beth sydd yn digwydd yn 
yr ysgol. 
• Rhoi cyfle i’r disgyblion gyfrannu at wneud yr ysgol yn lle hapusach i bawb. 
• Creu gwell dealltwriaeth rhwng disgyblion ac athrawon ac aelodau eraill o staff. 
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MANYLION DYDDIADAU’R TYMOR 
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CANLYNIADAU DIWEDD CYFNOD ALLWEDDOL 
 
Cyfnod Sylfaen (BL.2) Haf 2019 
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Cyfnod Allweddol 2 (Bl.6) Haf 2019 
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Cyfnod Allweddol 3 (Bl.9) Haf 2019 
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Cyfnod Allweddol 4 (Bl.11) Haf 2019 
 

 

 

 

 

 

 


