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11eg o Orffennaf, 2014 
Annwyl Riant/Warcheidwad 
 
Diolch am ddewis Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd fel ysgol uwchradd i’ch plentyn. Yn 
dilyn dau ddiwrnod pontio llwyddiannus, mae eich plentyn wedi cael cyfle i weld yr adeilad, 
i gwrdd â’r athrawon ac i gael blas ar drefniant yr ysgol. Mawr obeithiwn fod yr ymweliadau 
wedi diwallu unrhyw ofidion oedd gan eich plentyn am yr ysgol uwchradd. 
 
Mae’n bwysig bod disgyblion yn cydymffurfio’n llawn â’r rheolau gwisg ysgol fel nad oes 
unrhyw anawsterau’n codi ar y diwrnod cyntaf. Mae’r wybodaeth yma i’w ganfod ym 
mhrosbectws yr ysgol sydd ar wefan yr ysgol. 
 
Nodir isod ddiwrnodau Hyfforddiant mewn Swydd ar gyfer 2014-15. Gobeithiwn bydd hwn 
yn helpu gyda threfniadau gwyliau ac eich bod yn osgoi cymryd eich plentyn allan o’r ysgol 
yn ystod tymor ysgol. Gofynnwn i chi ystyried pwysigrwydd presenoldeb cyson dros y 
flwyddyn er mwyn sicrhau'r addysg orau i’ch plentyn. Bydd eich plentyn yn dechrau ysgol 
ddydd Mawrth, Medi 2il. Mae’r dyddiadau tymor ysgol ar gyfer 2014-15 ar gael ar wefan 
Cyngor Pen-y-bont. 
 
Diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd - nid oes angen i ddisgyblion fynychu 
Dydd Llun, Medi 1af, 2014   Dydd Llun, Tachwedd 3ydd, 2014 
Dydd Gwener, Rhagfyr 19eg, 2014 Dydd Gwener, Chwefror 13eg, 2015 
Dydd Llun, Gorffennaf 20fed, 2015 
Cewch wybodaeth am unrhyw ddyddiadau eraill yn hwyrach yn y tymor. 
 
Amserau ysgol 
Cewch fwy o wybodaeth ym mhrosbectws yr ysgol 
Mae’r ysgol yn dechrau am 8:40am ac yn gorffen am 3:28pm. Mi fydd y disgyblion yn 
derbyn 6 gwers mewn diwrnod o 53 munud o hyd. Mae yna egwyl am 10.46am a chinio 
am 12.49pm. Mae amseru gwersi, egwyl a chinio yn cael ei newid ychydig ar ddydd 
Gwener er mwyn galluogi awr ar ddiwedd y dydd ar gyfer sesiwn ‘clwb’ 
Cyfrifoldeb Cyngor Sir Pen-y-bont sy’n gyfrifol am drafnidiaeth ysgol-cartref. Cewch wybod 
ar wahân am drefniadau teithio, amserau codi disgyblion ayb o adran drafnidiaeth y 
Cyngor Sir. 
 
Gwybodaeth ychwanegol 
 
Disgwylir i ddisgyblion ddod â’u hoffer eu hun i’r ysgol megis peniau, pensiliau, pren 
mesur, onglydd a chyfrifiannell. Er caiff y rhain eu darparu o fewn gwersi, bydd yn fuddiol 
cael geiriaduron Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg. Rhaid i ddisgyblion ddod â’u gwisg 
Addysg Gorfforol pan mae gwersi ganddynt. Ni fydd disgyblion yn ymwybodol os oes 
Addysg Gorfforol ganddynt ar eu diwrnod cyntaf ac felly nid oes angen iddynt ddod â’r 
wisg Addysg gorfforol dydd Mawrth, Medi 2il.  
 
 



 

 

 

Os ydych yn bwriadu casglu’ch plentyn mewn car, fel rhan o’m polisi trafnidiaeth, gofynnir i 
rieni gyrraedd ar ôl 3:40pm er mwyn osgoi tagfeydd. Mae’r mwyafrif helaeth o’n disgyblion 
yn teithio ar fws ysgol ac mae nifer sylweddol o fysiau ar safle’r ysgol ar ddiwedd y dydd. 
 
Cyfathrebu â Rhieni 
Hoffem roi gwybod i rieni am weithdrefnau’r ysgol pan gaiff weithgareddau ar ôl ysgol eu 
gohirio. Os oes clwb ysgol, gemau chwaraeon ayb yn cael eu gohirio ar ddiwrnod y 
gweithgaredd, rhoddir gwybod i ddisgyblion gan yr athro sy’n gyfrifol am y gweithgaredd. 
Gofynnir iddynt a oes angen cysylltu â’u rhieni. Mewn nifer o achosion, bydd disgyblion yn 
dychwelyd adref ar y bws ysgol fel arfer. Os oes rhaid cysylltu â rheini, llunnir rhestr o’r 
disgyblion perthnasol gan yr athro a chysylltir â’r rhieni hynny trwy alwad ffôn neu neges 
destun. O ganlyniad, gofynnir i ddisgyblion beidio dod i’r swyddfa er mwyn cysylltu â 
rhieni’n annibynnol ond i ddefnyddio’r dull ffurfiol hwn o gyfathrebu. Yna gall disgyblion 
deithio adref ar y bws fel arfer. 
 
Os caiff gweithgaredd ei gohirio gyda diwrnod o rybudd, rhoddir gwybod i ddisgyblion gan 
aelod o staff a disgwylir iddynt roi gwybod i’r rhieni bod y weithgaredd wedi’i gohirio. Yn yr 
achosion hyn, ni fydd yr ysgol yn cysylltu â rhieni’n uniongyrchol. Mae’r weithdrefn yma yn 
ddull mwy effeithlon o gysylltu â nifer o rieni ar gyfer gweithgaredd ac yn gynaliadwy wrth 
i’r ysgol dyfu. 
 
Anghofio Arian Cinio 
Rydym yn gweithredu system ffreutur yn yr ysgol sydd ar agor am 8:25yb (bwydlen 
brecwast), amser egwyl a chinio. Gofynnir i ddisgyblion ddod ag arian parod er mwyn 
prynu cinio neu ddod â phecyn bwyd. Caiff disgyblion sydd yn derbyn cinio rhad docyn 
cinio. Weithiau mae disgyblon yn anghofio eu harian cinio ac rydym yn gweithredu system 
lle mae disgyblion yn mynd i’r swyddfa i roi gwybod i’r ysgrifenyddes a chaiff nodyn credyd 
ei roi iddynt. Mae modd gwneud hyn amser egwyl neu ginio. Golyga hyn byddwn yn 
sicrhau bod disgyblion sydd wedi anghofio’u harian cinio yn gallu cael bwyd yn yr ysgol. 
Disgwylir wedyn i ddisgyblion ad-dalu’r ffreutur ysgol mor fuan â phosib wedi hyn. Golyga 
hyn nad oes angen i rieni deithio i’r ysgol gydag arian cinio. Noder: gan ein bod yn 
gweithredu’r system hon, ni fydd yr ysgol yn derbyn arian cinio a ddaw i mewn gan rieni. 
 
Ffonau Symudol ac Offer Electronig 
Ni chaniateir ffonau symudol yn yr ysgol. Mae hwn hefyd yn wir ar gyfer offer electronig, 
IPod, peiriannau gemau electronig, peiriannau darllen electronig ayb. 
 
Eiddo Coll 
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae nifer yr eitemau sydd wedi cael eu gadael yn yr ysgol gan 
ddisgyblion wedi tyfu’n sylweddol. Erbyn hyn mae sawl bocs gennym o siwmperi, cotiau ac 
eitemau eraill, gan gynnwys rhai eitemau personol, e.e. waled, cas bensiliau ayb. Ceisia’r 
swyddfa a’r Cyngor ysgol ddychwelyd yr eitemau hyn i’w perchnogion ond gan nad oes 
enwau nag unrhyw farciau adnabod ar y rhan fwyaf o’r eitemau, mae’n amhosib 
dychwelyd yr eitemau i’w perchnogion. Gofynnir felly i chi sicrhau bod pob eitem o wisg 
ysgol yn cael ei labelu gydag enw’r plentyn. Bydd hwn yn ein helpu i ddod o hyd i’r 
perchnogion wrth i’r cyngor ysgol drefnu eitemau i gategorïau gydag a heb enwau.  
  
 
Dychwelir eitemau gydag enwau trwy sesiynau dychwelyd eiddo coll a gynhelir yn 
achlysurol. Rydym yn gadael eitemau ar y raciau yn y neuadd am gyfnod o amser, gan 
obeithio y cant eu hawlio. Fodd bynnag ond ar ôl cyfnod o amser, daw staff glanhau neu  
 



 

 

 

ofalwr â’r eitemau i’r swyddfa lle cant eu storio yn yr ystafell eiddo coll. 
 
Os yw disgybl wedi colli eitem rydym yn gallu adnabod, gofynnir iddynt fynd i chwilio am yr 
eitem eu hunain drwy ail-ddilyn eu camau o’r amser pan gollwyd yr eitem. Mae nifer o 
eitemau, e.e. crys chwys a chotiau’n debyg iawn ac rydym wedi cael achosion lle 
cymerwyd yr eitem anghywir gan ddisgyblion, a’i dychwelyd ar y raciau'r diwrnod nesaf. 
 
Anogir disgyblion i fynychu sesiynau eiddo coll y Cyngor Ysgol hyd yn oed oes nad oes 
enwau ar yr eitemau a gollwyd. Os yw disgybl yn gallu disgrifio unrhyw rinweddau nodedig 
o’r eitem, e.e. marc pen ffelt ar y label, eitem yn y boced ayb, yna gallem ddychwelyd yr 
eitem. 
 
Grwpiau Dysgu 
Caiff disgyblion eu gosod mewn grwpiau dysgu gallu cymysg ym mis Medi gan ystyried 
amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys grwpiau ffrindiau, anghenion ychwanegol, sgiliau 
cymdeithasol ayb. Caiff y grwpiau hyn eu hadolygu ar ddiwedd hanner tymor Chwefror pan 
gaiff disgyblion eu bandio mewn rhai pynciau. 
 
Dosbarthiadau Cofrestru 
Caiff disgyblion eu cofrestru mewn grwpiau llinol. Golyga hyn mae dim ond disgyblion o 
flwyddyn 7 fydd yn cael eu cofrestru gyda’i gilydd. Mi fyddwn ni hefyd yn cynnal noson 
rieni fugeiliol Nos Iau 2il o Dachwedd fel bod modd i chi drafod unrhyw bryderon gyda’r 
tiwtoriaid, pa bai angen. Mr Owain Tudur yw Pennaeth Cynnydd a Lles Bl 7. Cysylltwch 
gyda’r ysgol os cyfyd unrhyw fater ynglŷn â’ch plentyn, gan mai Mr Tudur fydd y cyswllt 
cyntaf. 
 
Os oes unrhyw gwestiynau gennych o ran gwisg ysgol neu o ran unrhyw beth arall, 
ceisiwch gysylltu gyda’r ysgol cyn 3.40pm ar ddydd Gwener y 18fed o Orffennaf, 2014 
drwy ffonio neu e-bostio. Ni fydd aelod o’r staff gweinyddol yn yr ysgol tan y 1af o Fedi, 
2014 ac mi fydden nhw yn ateb unrhyw ymholiadau sydd wedi cael ei wneud yn ystod yr 
haf ar y diwrnod yma. Os nad oes cyfrifiadur (PC) gennych, cysylltwch â’r ysgol a byddwn 
yn trefnu anfon copi papur o’r prif ddogfennau sydd yn y prosbectws os nad ydych wedi 
derbyn hwn yn barod. 
 
Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi er mwyn sicrhau’r addysg orau i’ch plentyn. 
 
Yr eiddoch yn gywir,  
 
 
 
 
Mr Owain Tudur       Mrs Non Hobday 
Arweinydd Cynnydd a Lles Blwyddyn 7    Pennaeth Cynorthwyol 
 


