Corff Llywodraethol - Rhif 123.

Ysgol Gynradd Llanddarog
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Mae'r rhieni fel Llywodraethwyr wedi eu penodi am bedair blynedd. Pan fydd angen
llywodraethwyr newydd i gynrychioli'r rhieni, bydd rhieni'r plant sy'n mynychu'r ysgol lle
mae lle gwag yn cael gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau, ac os derbynnir mwy o
enwebiadau na'r angen, cynhelir etholiad. (Bydd hawl gan y ddau riant i bleidleisio.)
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Ym mis Gorffennaf 2017 roedd 104 o ddisgyblion ar Gofrestr yr ysgol gyda 11 yn gadael
i’r ysgol Uwchradd - 11 yn mynychu Ysgol Maes y Gwendraeth. Derbyniwyd 14 o
ddisgyblion i ddechrau yn y flwyddyn 2017 – 2018.
Staffio a Threfniadaeth:
Ar hyn o bryd ‘rydym yn cyflogi 4.7 o athrawon. Mae tair cynorthwywraig yn gweithio yn y
Cyfnod Sylfaen ac un arall wedi ei chyflogi gan grant Anghenion Dysgu Ychwanegol.
Daeth swydd un cynorthwywraig i ben wrth i grant arall Anghenion Dysgu Ychwanegol
ddod i ben.
Pennaeth:

Mrs. Meinir Jones

Blwyddyn 5 a 6:
(26 disgybl)

Mr. Iwan Price

Blwyddyn 3 a 4:
(24 disgybl)

Mrs. Marian Evans

Y Cyfnod Sylfaen:
(47 disgybl)

Mrs. Meinir Jones
Mrs. Katie Strick
Mrs. Catrin Jones (0.7)

Staff Cynorthwyol / Goruchwylwyr
Cinio:

Ms. Catherine Beynon
Mrs. Gwenllian Evans
Mrs. Cherie Davies
Mrs. Miriam James

Ysgrifenyddes / Swyddog
Gweinyddol:

Mrs. Amanda Rumble

Gofalwraig a glanhawraig:

Mrs. Sylvia Bean

Cogyddes:

Mrs. Fiona Gibbard

Cynorthwywraig yn y gegin /
Clerc arian cinio:

Mrs. Vicky Davies

Athrawon teithiol offerynnol cerdd:

Mrs. Gayle Davies - Ffliwt a Chlarinet
Mrs Elaine Robins - Gitâr
Mr. Gethin Sanders - Trwmped
Mr. Norman Roberts - Ffidil

Sicrhawyd bod y ddarpariaeth gerddorol yn parhau fel bod pob disgybl ym mlwyddyn 4, 5
a 6 sydd eisiau gwersi offerynnol yn cael y cyfle am bris rhesymol.
Ar hyn o bryd mae 29 (Medi 2017) o ddisgyblion yn derbyn gwersi offerynnol. Oherwydd
bod yr ysgol yn talu cytundeb lefel gwasanaeth ar gyfer cerddoriaeth mae’n rhaid i rieni
ymrwymo i dalu am flwyddyn o wersi cerddorol ar y tro. Mae Ms. Jenny Thomas yn rhoi
gwersi Ffidil, Mrs. Gayle Davies yn rhoi gwersi Chwythbrennau, Mrs. Elaine Robins yn rhoi
gwersi Gitâr a Mr. Gethin Sanders yn rhoi gwersi Trwmped. Mae Mrs. Marian Evans yn
rhoi gwersi recorder i Flwyddyn 4, 5 a 6.
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Cyfarfod Blynyddol y Rhieni 2016:
Cynhaliwyd cyfarfod ar Nos Lun, Hydref 3ydd. Roedd 6 rhiant yn bresennol. Nid oedd y
nifer hwn yn sicrhau corwm penderfyniadau.
Presenoldeb a Phrydlondeb 2016-17:

Meithrin a Derbyn
Blwyddyn 1 a 2
Blwyddyn 3 a 4
Blwyddyn 5 a 6
Ysgol

% presenoldeb

% absenoldeb
awdurdodedig

% absenoldeb
anawdurdodedig

95.07%
95.69%
96.55%
97.47%
96.22%

4.65%
4.03%
3.34%
2.53%
3.62%

0.28%
0.27%
0.12%
0.00%
0.17%

Cyflwynwyd tystysgrifau i ganmol presenoldeb arbennig ar hyd y flwyddyn. Cyflwynwyd
tystysgrif i bob disgybl oedd wedi cyrraedd targed yr ysgol o 96% ac uwchben, cyflwynwyd
59 i gyd. Mae prydlondeb disgyblion yn dda ar y cyfan. Yn ystod y flwyddyn atgoffwyd
rhieni i roi gwybod i’r ysgol ar ddiwrnod cyntaf absenoldeb er mwyn defnyddio’r codau
cywir ar y gofrestr. Rhaid diolch i rieni am eu cydweithrediad ar y mater hwn.
Cau’r Ysgol:
Ni chaewyd yr ysgol oherwydd tywydd gwael na gweithredu diwydiannol yn ystod y
flwyddyn.
Gwaharddiadau:
Ni waharddwyd unrhyw ddisgybl yn ystod y flwyddyn.
Anghenion Dysgu Ychwanegol:
Mae polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol y Sir yn cael ei weithredu yn unol â’r Côd
Ymarfer statudol. Y pennaeth yw cyd-gysylltydd ADY. Mrs. Vicky Jeremy yw’r
Llywodraethwr sydd â chyfrifoldeb am Anghenion Dysgu Ychwanegol a hi yw’r cyswllt
rhwng yr ysgol â’r llywodraethwyr.
Yn unol â pholisi’r ysgol, rhoddir sylw priodol i ddisgyblion sydd angen cefnogaeth. Gwneir
hyn naill ai drwy ddarparu cymorth ychwanegol i ddisgyblion o fewn yr ystafell ddosbarth
neu drwy eu haddysgu yn unigol neu mewn grwpiau targed.
Ein Seicolegydd Addysg presennol yw Mrs. Marilyn ap Steffan.
Cynllun Hygyrchedd:
Mae gan yr Ysgol gynllun hygyrchedd priodol a gwneir unrhyw addasiadau i’r dulliau o
gyflwyno’r cwricwlwm yn ôl y galw.
Prosbectws:
Mae gan yr ysgol brospectws ac fe'i adolygir yn rheolaidd. Hysbysir y rhieni o unrhyw
newidiadau ac mae copїau ar gael yn yr ysgol. Gwelir copi ohono ar wefan yr ysgol.
Categori Iaith:
Cymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol, a thrwy gyfrwng y Gymraeg y cynhelir holl
weithgareddau a gwasanaethau’r ysgol.
Y Gymraeg yw prif gyfrwng bywyd gwaith Adran y Cyfnod Sylfaen a’r Adran Iau, gyda’r
Saesneg yn cael ei chyflwyno wrth i ddisgyblion drosglwyddo i’r Adran Iau.
Mae’r ysgol yn Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg.

3

Adolygu Polisiau’r ysgol:
Mae holl bolisiau’r ysgol yn gyfredol, ac fe adolygir pob polisi statudol yn flynyddol gan y
corff llywodraethol.
Dogfennau i’w cyflwyno i’r Corff Llywodraethol:
• Cynllun Datblugu ysgol 2017-2020
• Hunan Arfarniad Hydref 2017
Cwricwlwm ac Asesu:
Mae’r holl athrawon a’r cynorthwy-wyr i’w canmol am safon y ddarpariaeth a gynigir i
ddisgyblion Ysgol Llanddarog. Gweitha pob un yn gydwybodol er mwyn sicrhau’r gorau ar
gyfer yr holl ddisgyblion.
Yn ystod y flwyddyn 2016-2017 derbyniodd yr ysgol,ymweliad craidd gan Erw oedd yn
canolbwyntio ar hunan arfarniad yr ysgol ac ail ymweliad craidd gan Erw a oedd yn
canolbwyntio ar Addysgu a Dysgu a chraffu llyfrau. Cafwyd awdit ariannol yn Nhymor yr
Hydref, 2016 ac arolwg Diogelu yn ystod Tymor yr Haf 2017.
Cynhelir nosweithiau gosod targedau yn nhymor yr Hydref ac eleni am y tro cyntaf
cynhaliwyd noson Adolygu Targedau i bob blwyddyn ysgol yn ystod Tymor y Gwanwyn a
roedd rhieni yn derbyn adroddiad ysgrifenedig yn nhymor yr Haf.
Cynllun Datblygu 2017 – 2020:
Mae’r cynllun datblygu ysgol yn ddogfen weithredol, sy’n mynd i’r afael â’r blaenoriaethau
Cenedlaethol a Sirol â gweithdrefnau hunan-arfarnu’r ysgol. Mae’r targedau yn cael eu
gwerthuso’n rheolaidd a mae cynllun gweithredu ar argymhellion Arolwg Estyn ac Arolwg
yr Eglwys yng Nghymru wedi’u gwau mewn i’r cynllun.
Prif flaenoriaethau 2016/17:
Safonau
• Dadansoddi data Ffynnon 2016 er mwyn datblygu dealltwriaeth o ba mor dda mae
ein disgyblion yn perfformio mewn cymhariaeth ag ysgolion eraill y teulu, yr
Awdurdod Lleol a Chymru:
• Dadansoddi data’r profion Cenedlaethol 2016 er mwyn gosod disgyblion i fewn i
grwpiau targed pwrpasol.
• Parhau i godi safonau ysgrifennu a rhifedd ar draws yr ysgol.
Agweddau Darpariaeth
• Adeiladu ar agweddau Addysgu a Dysgu da er mwyn creu rhagoriaeth.
• Parhau i ddatblygu proffiliau unigol ar gyfer disgyblion y Dosbarth Derbyn.
• Adnewyddu statws ysgol Masnach Deg yr ysgol.
• Datblygu strategaeth e-ddiogelwch yr ysgol.
• Datblygu cynlluniau Bwyta’n Iach yr ysgol.
• Creu Gardd Weddi.
Agweddau Arweinyddiaeth
• Datblygu y cynlluniau disgybl ganolog.
• Datblygu rôl a chyfrifoldebau’r Llywodraethwyr newydd.
• Datblygu cynllun strategol ar gyfer cymhwysedd digidol.

4

Prif flaenoriaethau 2017/18:
Agweddau Safonau
• Dadansoddi data Ffynnon 2017 er mwyn datblygu dealltwriaeth o ba mor dda mae
ein disgyblion yn perfformio mewn cymhariaeth ag ysgolion eraill y teulu, yr
Awdurdod Lleol a Chymru.
• Dadansoddi data’r profion Cenedlaethol 2017 er mwyn gosod disgyblion i fewn i
grwpiau targed pwrpasol.
• Cynnal y safonau ysgrifennu a rhifedd ar draws yr ysgol yn enwedig yn yr uwch
ddeilliannau / lefelau.
Agweddau Darpariaeth
• Cryfhau’r ddarpariaeth wyddonol o fewn yr ysgol.
• Paratoi ar gyfer y newidiadau i’r cwricwlwm gyda datblygiadau Dyfodol
Llwyddiannus.
• Adolygu’r ddarpariaeth Eglwysig yn sgil y Cwricwlwm newydd.
• Ennill gwobr Efydd y Siarter Iaith.
• Datblygu sgiliau yr Arweinwyr Digidol.
Agweddau Arweinyddiaeth
• Datblygu rôl a chyfrifoldebau’r Llywodraethwyr wrth hunan arfarnu’r ysgol.
• Trawsnewid roliau’r Arweinwyr sgiliau ar gyfer argymhellion Donaldson.
• Ymgyfarwyddo gyda Fframwaith Arolygu newydd Estyn.
Bu holl aelodau'r staff yn mynychu cyfarfodydd staff a mynychwyd amryw o gyrsiau a
drefnwyd yn ganolog fel rhan o gynllun H.M.S. y Sir.
Cafodd y staff i gyd hyfforddiant ar TGCh ac Addysgu a Dysgu a bu’r Pennaeth ar
hyfforddiant Recriwtio Diogel a Diogelu Plant. Mae’r holl staff wedi derbyn hyfforddiant
Cymorth Cyntaf.
Fel aelod o deulu Ysgolion Cwm Gwendraeth mae cyllid Grant Gwella Addysg yn cael ei
drosglwyddo i Ysgol Maes y Gwendraeth. Crewyd ‘teulu’ o ysgolion cynradd Cwm
Gwendraeth. Mae’n rhaid i’r ‘teulu’ greu cynllun gweithredu a chyflwyno cais i Bwyllgor
Rheoli Teulu Cwm Gwendraeth am gyllid i weithredu’r cynllun Gwella Addysg.
Ein blaenoriaethau eleni yw paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd, gwella’r ddarpriaeth
wyddonol ar draws y cyfnodau allweddol, datblygu systemau hunan arfarnu yn sgil y
newidiadau i fframwaith adolygu Estyn a datblygu’r Siarter Iaith o fewn ein hysgolion.
Mae hyn yn ymateb i flaenoriaethau y Sir a rhai Cenedlaethol.
Arolwg Estyn:
Yn dilyn yr arolwg yn Chwefror 2013 paratowyd Cynllun Gweithredu fel ymateb i
argymhellion yr Arolygwyr. Cafwyd ail ymweliad gan Estyn ar ddechrau tymor yr Haf 2014.
Roedd pob un o’r prif argymhellion wedi eu cwrdd yn llawn heblaw am argymhelliad yr
adeilad.
Yn dilyn sylwadau ail ymweliad Estyn cynhliawyd arolwg manwl o ddiogewlch tân yn yr
ysgol a cwblhawyd y gwaith er mwyn i’r system gyrraedd argymhellion yr arolwg.
Arianwyd y rhain gan yr ysgol. Mae system newydd wedi’i gosod dros y gwyliau Haf sy’n
cysylltu holl adeiladu’r ysgol.
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Arolwg Adran 50 Yr Eglwys yng Nghymru:
Yn dilyn arolwg yr Eglwys paratowyd Cynllun Gweithredu fel ymateb i argymhellion yr
Arolygwr. Mae’r cynllun yn cael ei weithredu ac yn rhan annatod o gynllun datblygu’r
ysgol.
Tir ac Adeiladau:
Cedwir golwg cyson ar gyflwr y tir a’r adeiladau, gan wneud unrhyw drwsiadau addas. Yn
anffodus mae cyflwr prif adeilad yr ysgol yn anfoddhaol mewn rhai darnau ond rhaid cofio
bod yr adeilad dros 160 oed.
•
•
•
•
•
•
•

Adeiladwyd Gardd Weddi.
Peintiwyd gemau / gweithgareddau ar yr iard.
Gosodwyd rhisgl coed yn rhan o ardal chwarae’r Cyfnod Sylfaen.
Prynwyd bwrdd gwyn rhyngweithiol i Blwyddyn 3 a 4.
Prynwyd bwrdd gwyn rhyngweithiol i’r Cyfnod Sylfaen.
Daeth criw o rieni i helpu i lanhau’r iard a’r gwteri.
Cynhaliwyd uwch raddiad drydanol sylweddol yn ystod gwyliau’r Haf 2017 yn
cynnwys larwm tân newydd a larwm lladron.

Mae angen:§
§
§

Drws allanol newydd i gaban y Cyfnod Sylfaen.
Peintio toiledau y Cyfnod Sylfaen.
Atgyweirio’r ffens o gwmpas y cae.

Toiledau:
Mae gennym un set o doiledau mewnol yn y prif adeilad at ddefnydd disgyblion y Cyfnod
Sylfaen ynghyd â disgyblion CA2 sydd wedi eu lleoli yn y cyntedd. Lleolir toiled anabl yng
nghaban y Cyfnod Sylfaen ac un set o doiledau at ddefnydd disgyblion y Cyfnod Sylfaen.
Mae gennym un set o doiledau yn y ffreutur sy’n galluogi’r Clwb Brecwast a’r Clwb Gofal i
fod yn annibynnol o’r prif adeilad. Darperir sebon ar gyfer golchi dwylo ynghyd â phapur
sychu dwylo neu sychwr awyr twym ymhob toiled. Mae’r toiledau yn cael eu glanhau pob
prynhawn o dan amodau cytundeb lefel gwasanaeth yr awdurdod addysg.
Iechyd a Diogelwch:
Cynhelir dril tân yn dymhorol. Archwiliwyd yr offer tân yn rheolaidd.
Rhoddwyd hyfforddiant i Staff y Clwb Brecwast a Staff y Clwb Gofal ar ddril tân yr ysgol.
Archwiliwyd holl offer trydanol yr ysgol yn ystod y flwyddyn. Archwiliwyd y boiler nwy yn
rheolaidd. Archwiliwyd cyflenwad dŵr yr ysgol yn rheolaidd.
Cyngor Ysgol:
Ers sefydlu’r Cyngor Ysgol mae’r pwyllgor wedi mynd o nerth i nerth drwy gyfrannu’n
gyson at fywyd yr ysgol. Cynhelir cyfarfodydd yn rheolaidd a thrwy werthu ffrwythau i’r
disgyblion bob dydd mae’r Cyngor wedi codi arian i brynu adnoddau ac i gyllido Cynllun
Ymddygiad Cadarnhaol yr ysgol.
Cynhelir etholiadau am aelodau newydd i’r cyngor yn ystod wythnos olaf tymor yr Haf
gyda Blwyddyn 6 yn gyfrifol am drefnu’r etholiad.
Adnoddau Cyfnod Sylfaen
Gwobr Ymddygiad y mis
Adnoddau Pasg
Blodau’r Ardd
Llyfrau Roald Dahl
Rygs Darllen
‘Gazebo’
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£121.00
£60.00
£13.05
£50.96
£100.03
£29.60
£30.00

Gwobr Raffl - Ffair Haf
Ffrwythau Mabolgampau
Adnoddau’r Urdd
Adnoddau’r Urdd

£17.80
£89.89
£21.00
£20.94

Eco Ysgol:
Mae’r ysgol yn ysgol Blatinwm.
Mae’r disgyblion wedi dal ati i ddatblygu’r ysgol i fod yn Eco-ysgol gydag amryw o
weithgareddau e.e. clwb garddio.
Bu’r disgyblion wrthi’n ddiwyd yn plannu llysiau yng ngardd yr ysgol, adeiladu gwesty i
drychfilod a gwella amgylchedd yr ysgol.
Mae dau aelod o’r bwrdd Llywodraethol ar yr Eco Bwyllgor. (Mr. Mark Griffiths a Mr.
Robert Seymour). Dosbarthwyd llythyr newyddion i’r rhieni a’r gymuned yn dymhorol drwy
wefan yr ysgol.
Adroddodd yr Eco-Gyngor nôl i’r Bwrdd Llywodraethol yn dymhorol.
Cynllun Ysgolion Iach Sir Gaerfyrddin:
Mae ymgyrch ar waith i sicrhau bod disgyblion yn dod a bocsys bwyd iach i’r ysgol sy’n
cynnwys diod iach e.e. dwr neu llaeth. Cynhaliwyd noson i rieni ar Iechyd a Ffitrwydd yn
ystod y flwyddyn. Bu disgyblion Blwyddyn 1- 6 yn cymryd rhan yn ‘Her Milltir y Dydd’ a bu’r
Cyfnod Sylfaen yn rhoi arddangosfa o sgiliau beicio cydbwysedd i’w rhieni yn ystod Tymor
yr Haf.
Rhaglen Brwsio Dannedd Dan Oruchwyliaeth:
Mae disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn brwsio dannedd yn feunyddiol yn yr ysgol er mwyn
gwella iechyd deintyddol.
Rydym wedi derbyn gwobr Aur am frwsio dannedd.
Clwb Gofal:
Cynhelir Clwb Gofal Ysgol Llanddarog dan arweiniad Ms Kelly Evans tair gwaith yr
wythnos o 3.30 p.m. tan 6.00 p.m. ar Nos Lun, Nos Fawrth a Nos Iau. Datblygodd yn
adnodd gwerthfawr i nifer o rieni ac mae rhif y plant sy’n defnyddio’r Clwb ar y dair noson
yn bur gyson.
Menter ‘Brecwast am Ddim’:
Mae’r Clwb Brecwast wedi bod yn hynod boblogaidd gyda chymaint â 49 o ddisgyblion yn
bresennol ar adegau. Cofrestrodd 85 o ddisgyblion.
Ailgylchu:
Mae’r ysgol bellach yn ail ddefnyddio neu ailgylchu’r holl bapur gwastraff, cardfwrdd,
cartonau a photeli llaeth, croen ffrwythau, stampiau, amlenni, ffonau symudol a.y.y.b.
Bu’r plant hynaf o gwmpas y pentref yn casglu sbwriel ar sawl achlysur.
Ysgol Masnach Deg:
Bu’r disgyblion yn gwerthu nwyddau Masnach Deg yn ystod y flwyddyn. Cyfrannodd yr
Eco-Gyngor wobr raffl Masnach Deg ar gyfer y Ffair Haf a’r Ffair Nadolig.
Chwaraeon:
Bu’r disgyblion yn cymryd rhan mewn sawl camp - athletau, hoci, criced, trawsgwlad,
nofio, rygbi, pêl-droed a phêl-rwyd.
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GWEITHGAREDDAU ER MWYN HYRWYDDO A CHEFNOGI’R CWRICWLWM:
• Taith yr athrawon peripatetig
• Gwasanaeth Cymunedol yn yr
Eglwys
• Ffair Lyfrau Scholastic
•
Gwledd y Cyfnod Sylfaen
• Bore Coffi Macmillan
• Gwledd Tuduraidd
• Ymweliad – Tecniquest
• Noson Iechyd a Ffitrwydd
• Ymweliad – Castell Caerffili
• Sesiwn Goginio gyda Lisa Fearne
• Ymweliad – Llancaiach Fawr
• Gwledd yn y Castell
• Ymweliad – Yr Ardd Fotaneg
• Disgo Santes Dwynwen
• Ymweliad – ‘Pizza Express’
• Cwrs Cymorth Cyntaf blwyddyn 5
• Maths Challenge
• Cwrs Beicio Blwyddyn 6
• Sioe Techniquest
• Diwrnod y Llyfr
• Sioe Heini
• Ymweliad – Bowlio Deg
• Sesiwn Gelf – Rhys Padarn
• Eisteddfod Gŵyl Ddewi
• Parti Penblwydd Marco
• Ymweliad – Eglwys St Twrog
• Pantomeim cwmni Mega
• Ymweliad - Fferm Ffoli
• Sioe Nadolig Cyw
• Y Proms
• Mewn Cymeriad – Yr Esgob
• Pererindod Blwyddyn 6 Tŷ Ddewi
William Morgan
• Mewn Cymeriad - Roald Dahl
• Ymweliadau
gyda’r
ysgol
uwchradd
• Mewn Cymeriad – Hedd Wyn
•
Blwyddyn 5 a 6 Sgwrs ar ‘Dyfu i
• Mewn Cymeriad – Harri Tudur
fyny’
• Yr Eisteddfod Gylch
•
Etholiad y Cyngor Ysgol
• Yr Eisteddfod Sir
• Cwrs Gwyddoniaeth Gwyllt
• Gwasanaeth ymadael Blwyddyn 6
• Cwrs Codio Technocamp
yn yr Eglwys
• Cwis Llyfrau
• Cwis Dim Clem – 2ail yn y sir
• Agoraid swyddogol yr Ardd Weddi
• Diwrnod miwsig Cymru
• Pabell y Plant – Sioe Llanddarog
• Cyngerdd i’r henoed – Y Neuadd
Fach
• Blwyddyn 5 a 6 Llangrannog
PROFIADAU YM MAES CHWARAEON:
• Cystadleuaeth Pêl rwyd yr Urdd
• Gala Nofio’r Urdd
• Gala Nofio Genedlaethol yr Urdd
• Sesiwn Aml-sgiliau Blwyddyn 1 a
2
• Sesiwn Aml-sgiliau Blwyddyn 3 a
4
• Her Milltir y Dydd – Blwyddyn 1-6
• Hyfforddiant
Hyfforddwyr
Cyfoedion
• Hyfforddiant Pêl rwyd
• Hyfforddiant Rygbi
• Hyfforddiant Pêl droed

•
•
•
•
•
•
•
•

8

Cystadleuaeth Rygbi’r Urdd
Cystadleuaeth
Traws
gwlad
ysgolion Sir Gaerfyrddin
Cystadleuaeth Trawsgwlad Dyfed
Sesiynau Hyfforddiant Athletau
Sesiynau Hyfforddi Hoci
Mabolgampau’r ysgol
Cwrs Beicio Blwyddyn 6
Cwrs Beicio Cydbwysedd –
Cyfnod Sylfaen

YMWELWYR I’R YSGOL:
• Dylan Evans (Ymgynghorydd Her)
• Y Canon Bryan Witt (Ficer y Plwyf)
• Terry Jones
• Mark Griffiths
• Nyrs Ysgol
• P.C. Huw Freeman
• Tîm Therapyddion Lleferydd
• Seicolegydd Addysg
• Marc Griffiths Stiwdio Bocs
• Vilna Thomas

•
•
•
•
•
•
•
•

Myfanwy Rees
Jean Voyle-Williams
Llywodraethwyr
Elinor Harries
Cwmni Hertel
Darren Conway
Aled Maskell
Nyrs Brwsio Dannedd

Cysylltiadau â’r Gymuned:
Mae’r ysgol wedi datblygu cysylltiadau agos iawn gyda nifer o fudiadau’r gymuned.
Cynhaliodd yr ysgol ei sioe Nadolig Nadolig ac Eisteddfod Gŵyl Ddewi yn Neuadd y
Pentref. Cynhaliwyd dathliad Gŵyl Ddewi i’r Henoed yn y Neuadd Fach Porthyrhyd. Bu’r
ysgol yn cymryd rhan yng ngwasanaeth y Gymuned yn yr Eglwys. Eleni eto roedd yr
ysgol yn gyfrifol am Adarn y Plant yn Sioe Llanddarog. Mae’r Heddlu yn cynnal
ymweliadau tymhorol gyda’r ysgol sy’n cynnwys rhaglen gynhwysfawr o wersi.
Achosion Da:
Bu’r disgyblion hefyd yn codi arian i wahanol elusennau;
Bore Coffi Macmillan
Sioe Frenhinol Cymru
Plant Mewn Angen
Papur Llafur y Deillion
Cymorth Cristnogol

£470
£107
£300
£50
£81

Cronfa'r Ysgol:
Y cyfanswm yng Nghronfa’r Ysgol ar hyn o bryd yw £2200
Derbyniwyd y rhoddion canlynol:
£25 – Rhodd oddi wrth y Cyngor Cymuned
£1000 – Elw Barbeciw yr Eglwys tuag at yr Ardd Weddi
£500 – Peter a Margaret Rees tuag at yr Ardd Weddi
£216 – Bag2School
£25 – Pensiynwyr Porthyrhyd
£129 – Bag2School
£100 – Rhiant
£500 – Mr Owen Evans
£150 – Eglwys - Bws y Pererindod
£250 – Eglwys - Rhent
£100 - Pwyllgor Sioe Llanddarog
£250 – Bobby Trust
£30 - Tinopolis
Dillad rhedeg a dillad Pêl droed a Rygbi – Mr a Mrs Best
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Costau teithio a chynhaliaeth y Llywodraethwyr:
Ni wnaethpwyd unrhyw gais am gostau.
Crynodeb o sefyllfa ariannol yr ysgol ar gyfer
2016/17.

£

Gwariant Net 2016/17

312,465

Dyraniad Ariannu yn ôl Fformwla 2016/17

-313,419

Diffyg Ariannol yn Cario Drosodd o 2015/16

4,204

Diffyg Ariannol yn Cario Drosodd i 2017/18

3,250

Newidiadau / ychwanegiadau i Brosbectws yr ysgol yn ystod 2016-17:
Arian Cinio
Codwyd cost arian cinio i £2.50 pob dydd
Teis Ysgol
Pris Tei wedi codi i £3.00.
Corff Llywodraethol
Hysbyswyd rhieni am unrhyw newidiadau mewn llythyr pwrpasol.
Llywodraethwr yng ngofal Diogelu
Mr Mark Griffiths yw’r Llywodraethwr dynodedig ar gyfer Diogelu Plant.
Llywodraethwyr newydd
Penodwyd Mr Mark Griffiths fel Cadeirydd y Llywodraethwyr am gyfnod o ddwy flynedd a
Mrs Myfanwy Rees yn Is-Gadeirydd. Penodwyd Mrs Eluned James fel Ymwelydd yr
Esgob ar y corff Llywodraethol a’r Cyng. Ann Davies fel cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol.
Diolch i’r Athro Tudur Hallam am ei wasanaeth.
Diogelu Plant
Mae polisi’r ysgol ar Ddiogelu Plant wedi’i selio ar ganllawiau cenedlaethol.
Y person sy’n gyfrifol am ddiogelu plant o fewn yr ysgol yw y Pennaeth, Mrs. Meinir Jones
ac yn ei habsenoldeb Mrs. Marian Evans.
Y Llywodraethwr dynodedig sy’n gyfrifol am ddiogelu plant yw Cadeirydd y
Llywodraethwyr (Mr. Mark Griffiths).
Plant Mewn Gofal
Y person sy’n gyfrifol am hybu datblygiad addysgiadol plant mewn gofal yw’r Pennaeth.
Cymdeithas Cyfeillion:
Rhaid pwysleisio unwaith eto ein gwerthfawrogiad i aelodau Cymdeithas Cyfeillion yr
Ysgol a thrigolion yr ardal. Heb eu cefnogaeth byddai addysg gyflawn y disgyblion yn
dipyn tlotach o ran adnoddau ac ymweliadau.
Meinir Jones
14/09/17
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