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PRIFATHRO
Mr Gethin Elis Thomas
Annwyl riant/warcheidwad,
‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw adenydd’
Rydw i eisiau Ysgol Pentreuchaf fod yn ysgol liwgar a modern sy’n parchu ei hanes a’i
diwylliant, ond sydd yn symud ymlaen yn bwyllog ond penderfynol tuag at ragoriaeth, i baratoi’r disgyblion ar gyfer eu dyfodol fel dinasyddion.
Ceisiaf sicrhau y caiff bob disgybl y cyfle i ddatblygu hyd eithaf ei allu gan feithrin agweddau a
rhannu profiadau fydd yn gosod sylfaen gadarn i'w fywyd fel oedolyn. Gwneir hyn drwy ennyn
balchder yn ei Gymreictod a theyrngarwch tuag at gymuned ac etifeddiaeth.
Credaf bod bob disgybl cyfwerth â'i gilydd ond dwi hefyd yn derbyn bod plant yn wahanol a
chanddynt yr hawl i lwyddo mewn gwahanol ffyrdd. Parchaf bob disgybl o bob rhyw, lliw a
chred a cheisiaf ddysgu'r plant i ddatblygu trwy barchu cred a diwylliant eraill yn ogystal ag
ennyn parch at eu diwylliant eu hunain.
Rwyf eisiau i blant adael Ysgol Pentreuchaf yn ddisgyblion hyderus gyda
chariad at addysg, gyda sgiliau trafod da a hygrededd personol ac yn abl i
wynebu sialens. Rydw i eisiau i’r disgyblion allu dysgu’n annibynnol yn
ogystal â defnyddio sgiliau cydweithio; fod yn ymwybodol o’r safonau a
ddisgwylir ganddynt; fod yn gwybod sut i wella eu gwaith a datrys problemau’n greadigol; fod â’r gallu i ddefnyddio’r adnoddau maent eu
hangen ar gyfer datblygu; fod yn gwybod beth i’w wneud os ydynt yn
wynebu anhawster; ac yn medru defnyddio sgiliau ymchwilio i ddod o
hyd i atebion.
Er mwyn i hyn fod yn bosibl, rhaid i’r cwricwlwm eu ysgogi, fod yn amlsynhwyrol, a rhaid i’r addysgu fod wedi ei gynllunio fel bod y plant yn
weithredol yn y broses o ddysgu yn hytrach nag yn derbyn popeth ar blât. Rwyf yn awyddus i’r
cwricwlwm fod yn un eang ac yn llawn diddordeb a phrofiadau i’r plant, ac yn un a wnaiff roi
cyfle iddynt ddatblygu i’w llawn botensial.
Rydw i eisiau i’r ysgol gofleidio technoleg fodern, fel arf i arbed llafur, fel ffordd o gyfathrebu,
fel arf i ddysgu, ac fel rhywbeth sy’n ein galluogi i ddod â’r byd i mewn i’n dosbarthiadau.
Credaf y dylai disgyblion fod yn rhan o redeg yr ysgol o ddydd i ddydd, ac yn y broses o osod
cyfeiriad i’r ysgol. Er mwyn gwireddu hynny, mae’n rhaid i’r plant fod yn ymwybodol bod eu
syniadau a’u gweledigaeth yn cael eu parchu, ac y gwnawn ni wrando arnynt.
Rydw i’n awyddus i’r staff ddangos blaengaredd, a chymryd risgiau proffesiynol yn eu addysgu,
fel nad yw eu datblygiad fel arweinwyr, addysgwyr a phobl greadigol yn cael ei atal a’i
gyfyngu. Er mwyn i bawb elwa o sgiliau a gwybodaeth aelod unigol o’r staff, rhaid i ni gyd fod
yn gallu cyfathrebu’n rhwydd, mewn awyrgylch lle mae pawb yn cael parch, her a chefnogaeth.
Mae’r ysgol a’r cartref yn bartneriaeth. Hoffwn i chi fel rhieni a gwarchodwyr fod yn falch o’r
ysgol. Credaf y dylai’r ysgol roi’r cyfle i chi ddeall a bod yn rhan o’r broses addysgu fel y gallwch helpu eich plant tu allan i’r ysgol. Hoffwn i chi deimlo’n abl i ofyn cwestiynau a gwneud
awgrymiadau ynglŷn â bywyd yr ysgol.
Mae fy ngweledigaeth i o Ysgol Pentreuchaf yn rhoi anghenion y plant uwchlaw popeth arall, ac
rwy’n hollol argyhoeddedig fod y disgyblion yn haeddu’r cyfleoedd addysgol gorau y gallwn eu
darparu iddynt.
Gethin Elis Thomas

MATH O YSGOL
Ysgol Gynradd Sirol (Babanod a Iau) yw’r ysgol hon.
Mae’n ysgol ddyddiol, Gymraeg, gyd-addysgol.

SAFLE’R YSGOL
Saif yr ysgol ar gyrion Pentreuchaf, oddeutu pedair milltir i’r
gogledd o dref Pwllheli, lle mae golygfeydd godidog. Agorwyd yr
ysgol wreiddiol ym 1908, ac yn 2011/2012 cwblhawyd maes parcio newydd, estyniad o dri dosbarth foethus gan gynnwys
toiledau a llyfrgell fodern sy’n gweddu’n gydnaws â’r hen adeilad
gwreiddiol. Clustnodwyd gardd ysgol, lle chwarae caled i’r Cyfnod
Sylfaen a iard a chae chwarae eang i weddill yr ysgol. Mae’r
Cyngor Ysgol yn gweithio’n agos gyda’r Llywodraethwyr a
Chyfeillion yr Ysgol er mwyn sicrhau fod amgylchedd yr ysgol yn
sbarduno brwdfrydedd plant ac yn adlewyrchu barn y disgyblion.

IECHYD A DIOGELWCH
Cymerir pob gofal posib 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 Ysbyty Bryn Beryl neu
Ysbyty Gwynedd neu cysylltir â’r gwasanaethau brys.
Rhoddir moddion i blentyn mewn achosion arbennig yn unig-a
hynny ar ôl derbyn cyfarwyddyd ysgrifenedig gan riant.
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 Prifathro neu athro’r plentyn o flaen llaw am
y trefniadau a wnaed.
Mae’r ysgol yn arolygu trefniadau iechyd a diogelwch ar gyfer y disgyblion a staff yn gyson. Rhaid i bob
ymwelydd ganu’r gloch wrth y brif
fynedfa cyn cael mynediad i weddill
yr ysgol a bydd disgwyl iddynt
gofnodi i mewn ac allan o’r adeilad.
Mae gan yr ysgol system larwm lladron sydd wedi ei gysylltu â’r orsaf
heddlu, a cheir ‘ymarferion tân’ yn
dymhorol.

TEITHIO A PHARCIO
Mae’r ysgol yn annog rhieni i ddefnyddio bysiau neu i rannu ceir
wrth ddod a’u plant i’r ysgol. Erfynnir am gydweithrediad pawb er
diogelwch y plant.
Ceir maes parcio pwrpasol newydd ar gyfer rhieni ac ymwelwyr.
Neilltuwyd parcio y tu allan i’r brif fynedfa i fysiau, tacsis a pharcio staff yn unig. Dylid gyrru’n ofalus ac yn bwyllog ger
safle’r ysgol bob amser.

AWYRGYLCH AC ETHOS
Sefydlu awyrgylch hapus a gweithgar yn seiliedig ar
gydberthynas o barch a gofal, athrawon a disgyblion, a disgyblion
a'i gilydd, fydd yn galluogi plentyn i ymagweddu'n gadarnhaol a
datblygu hunan-hyder ynghyd â hunan-ddelwedd bositif fel y bo'n
parchu ei hun heb fod yn drahaus. Sicrhau bod pob disgybl yn
teimlo'n rhan o gymdeithas ddisgybledig sy'n rhoi bri ar
werthoedd moesol, ysbrydol a dyngarol.

NOD
Pwrpas yr ysgol yw creu 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 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.
Golyga hyn:
1)

Alluogi pob plentyn i ddatblygu’i hun i’w lawn potensial.

2) Sicrhau bod pob plentyn yn cael ei gyflwyno i’r etifeddiaeth
Gymreig.
3)

Rhoi cyfle i bob plentyn ddatblygu fel aelod llawn o
gymdeithas sy’n prysur newid.

Amcanion Cyffredinol yr Ysgol:
1)

Dylai pob plentyn deimlo’n hapus a diogel
mewn awyrgylch gartrefol.

2)

Dylai pob plentyn gael y cyfle i ddatblygu
hyd eithaf ei allu ym mhob agwedd o’r
cwricwlwm.

3)

Dylai’r ysgol gyflwyno addysg sy’n ystyrlon
ac yn berthnasol i brofiad disgybl yn y
gymuned.

4)

Dylai’r ysgol hybu a datblygu
dwyieithrwydd.

5)

Dylai’r ysgol gynnig cyfle cyfartal i bob disgybl.

6)

Dylai’r ysgol hybu cysylltiad a chydweithrediad rhieni.

7)

Dylai’r ysgol feithrin parch at eiddo ac at bersonau eraill.

8)

Dylai’r ysgol ysgogi cysylltiad â’r gymuned.

9)

Dylai’r ysgol bwysleisio ymddygiad, cwrteisi ac ymddangosiad.

10) Dylai’r ysgol feithrin athrawon ymroddgar a brwdfrydig.

CYTUNDEB CARTREF YSGOL
Mae gan yr ysgol ‘Gytundeb Cartref / ysgol’ sy’n nodi yr hyn a
ddisgwylir gan yr ysgol o safbwynt ymrwymiad rhieni /
gwarcheidwaid a disgyblion i gefnogi’r ysgol ynghyd ag ymrwymiad yr ysgol i gydweithio a darparu’r gwasanaeth gorau i rieni /
gwarcheidwaid a disgyblion.

ORIAU YSGOL
Bore:
9.00—12.00
Amser Chwarae: 10.30—10.50
Amser Cinio:
12.00—1.00
Prynhawn:
1.00—3.30
Amser Chwarae: 2.20—2.30 (2.15-2.30 Cyfnod Sylfaen)
Bydd gofal am y plant 10 munud ar ddechrau’r dydd. Gwerthfawrogir prydlondeb er hwylustod i bawb. Arddangosir a dosberthir manylion ynglyn â gweithgareddau a gwyliau i’r rhieni ar
ddechrau pob tymor.

GWEFAN YSGOL
Mae gan yr ysgol wefan gynhwysfawr sy’n cynnwys llythyrau,
newyddion, dyddiadur, lluniau, hysbysiadau, adroddiadau a llawer
mwy. Ewch i’r wefan:
www.ysgolpentreuchaf.org
Rhaid defnyddio cyfrinair arbennig er mwyn cael mynediad i’r
Adran Rieni. Adnewyddir y cyfrinair o bryd i’w gilydd.
Mae’r ysgol yn defnyddio’r system ‘Nodyn
Bodyn’, sy’n anfon negeseuon am yr ysgol
at rieni trwy negeseuon testun. Mae’r system yn galluogi’r ysgol i:

Gysylltu â rhieni ar fyr rybudd

Fod yn rhan o ymgyrch Ysgol Werdd—
lleihau’r llwyth papur

Ganmol plentyn.
Mae’r ysgol yn gwneud defnydd priodol o
wefanau cymdeithasol Twitter a Facebook
yn ogystal.

POLISI DERBYN
YSGOL PENTREUCHAF
Mae gan bob ysgol rif derbyn. Rhif derbyn yr ysgol hon yw 15.
Nid oes trosglwyddiad awtomatig o’r Meithrin i’r Derbyn, a chan
mai Awdurdod Addysg Gwynedd yw’r Awdurdod Derbyn, bydd yr
Awdurdod yn ystyried ceisiadau. Os digwydd bod mwy wedi dewis
anfon eu plant i’r ysgol nag sydd o le ar eu cyfer, ystyrir ceisiadau yn unol â’r meini prawf canlynol a restrir yn nhrefn blaenoriaeth:


Nifer y plant y gellir eu derbyn i’r
ysgol (h.y. rhif derbyn yr ysgol ar
gyfer bob blwyddyn ysgol);



Yr ardal ddaearyddol a wasanaethir fel arfer gan yr ysgol (h.y.
Dalgylch diffiniedig). Diffinnir dalgylch Ysgol Pentreuchaf fel yr ardaloedd hynny—Pentreuchaf,
Llannor, Llwyndyrus, Llithfaen,
Rhydyclafdy.





A oes gan y darpar ddisgybl frawd
neu chwaer yn yr ysgol.

Er mwyn gwneud cais am le yn yr ysgol rhaid felly cyflwyno ceisiadau i Gyngor Gwynedd drwy’r ysgol cyn 1af Ebrill bob blwyddyn.
Bydd y ffurfelnni pwrpasol ar gael yn yr ysgol neu gan y Swyddfa
Addysg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd, sef www.gwynedd.gov.uk

DERBYN PLANT
Derbynnir plant i’r Adran Feithrin yn
rhan-amser yn ystod y flwyddyn ar ôl eu
pen-blwydd yn 3 oed. Estynnir gwahoddiad i rieni i gyfarfod â staff y dosbarth
meithrin yn ystod y tymor cyn bod eu
plant yn cychwyn. Cyn i’r plant ddod yn
llawn amser (y tymor ar ôl eu penblwydd yn 4 oed) ystyrir eu cais gan
Awdurdod Addysg Gwynedd. Ystyrir y
ceisiadau yn unol â chanllawiau sydd yn
y polisi derbyn.
Trosglwyddir y plant 11 oed naill ai i Ysgol Glan-y-Môr, Pwllheli
neu Ysgol Uwchradd Botwnnog. Datblygwyd cysylltiadau rhwng yr
ysgolion a chaiff y plant gyfle i ymweld â’r ysgolion cyn eu
trosglwyddo.

ABSENOLDEBAU
Yn Ysgol Pentreuchaf, rydym yn ystyried presenoldeb a
phrydlondeb yn bethau pwysig iawn – er mwyn i’ch plentyn/plant
fanteisio’n llawn ar addysg a bywyd yr ysgol. Mae’n bwysig bod y
plant yma’n rheolaidd erbyn 8.55 er mwyn cychwyn ar ddiwrnod
cyffrous arall yn brydlon am 9.00!
Rydym, wrth gwrs, yn deall bod plant yn sâl neu’n methu dod i’r
ysgol am resymau eraill yn achlysurol. Pan fo hyn yn digwydd, a
fuasech cystal a ffonio’r ysgol os gwelwch yn dda a danfon nodyn
ysgrifenedig pan mae eich plentyn/plant yn dychwelyd.

DYSGU AC ADDYSGU
ATHRAWON A STAFF
Prif adnoddau pob ysgol yw ei hathrawon a’u gallu i greu a
chynnal perthynas hapus â’r plant. Yr ydym yn ffodus i feddu ar
athrawon sy’n rhoi pwyslais ar ansawdd y berthynas rhwng athro/
athrawes a disgybl er mwyn hyrwyddo datblygiad academaidd a
phersonol y plentyn. Credwn mai’r athro/athrawes sy’n llwyddo
yw’r athro/athrawes a ddaw i adnabod ei (d)
disgyblion fel unigolion, sy’n ymwybodol o’u
bywydau y tu allan i’r ysgol ac sy’n barod bob
amser i barchu a rhoi bri ar eu profiadau a’u
hymdrechion i ddygymod â nhw. Bydd yn awyd-

CWRICWLWM YR YSGOL
Cyflwynir cwricwlwm cytbwys ac eang sy’n
ymwneud â datblygiad ysbrydol, moesol, meddyliol, cymdeithasol, corfforol ac emosiynol y
plentyn. Gwneir hyn
yn bennaf drwy’r dull
thematig. Gellir gweld
y dogfennau yn ysta-

DEFNYDDIO’R GYMRAEG
Y Gymraeg fydd prif gyfrwng bywyd a gwaith yr adran feithrin a’r
Cyfnod Sylfaen, er mwyn i’r plant gael sylfaen gadarn yn yr iaith.
Cymraeg fydd prif gyfrwng bywyd a gwaith yn yr adrannu Iau a
dechreuir cyflwyno’r Saesneg rhwng diwedd y Cyfnod Sylfaen
(Plant Bach) a Chyfnod Allweddol 2 (Adran Iau) er mwyn sicrhau
eu bod yn cael y cyfle i ddatblygu’n gwbl
ddwyieithog erbyn gadael yr ysgol yn 11 oed.
Rhagorfraint yr ysgol yw cael cyfle i gyfranogi o
gyfoeth diwylliant drwy gyfrwng dwy iaith.

IAITH
Mae iaith yn ddylanwad unigryw yn natblygiad
plentyn ac yn sylfaen pob dysg. Ceisiwn feithrin
agwedd gadarnhaol at iaith drwy gynnig i
blentyn amrywiol brofiadau a fydd yn symbylu
ymateb synhwyrol, bywiog a deallus a fydd yn
datblygu gallu ieithyddol plentyn yn ei holl agweddau goddefol a
gweithredol—a hynny yn y ddwy iaith. Byddwn yn meithrin
diddordeb plentyn mewn llenyddiaeth yn ei hamryfal ffurfiau gan
sicrhau bod y profiad o ddarllen, gwrando, gwylio ac ymateb bob
amser yn bleserus ac yn foddhaus. Drwy wneud hyn, byddwn yn
creu yn y plentyn ymwybyddiaeth o werth yr etifeddiaeth Gymreig fel y gall ymdeimlo â chyfoeth ei gefndir (cynhenid neu
fabwysiedig) a pharchu gwahanol ddiwylliannau.

GWRANDO
Datblygu gallu plentyn i wrando’n effeithiol
mewn sefyllfaoedd torfol, sefyllfaoedd grŵp ac
fel unigolyn er mwyn iddo gael pleser neu
ddiddanwch, ymateb i gyfarwyddyd ac ymateb
yn greadigol.

SIARAD
Datblygu gallu plentyn i siarad yn glir, yn
ddealladwy ac yn hyderus mewn iaith briodol
i’r sefyllfa dan sylw, gan ymarfer gofal am
gywirdeb.

DARLLEN
Meithrin y plentyn fel darllenwr o’r cychwyn cyntaf fel y gall:
gael pleser neu ddiddanwch;
ddyfnhau ei ddealltwriaeth;
gasglu gwybodaeth;
Ddatblygu’i allu i fod yn feirniadol yn ei
ddarllen ac i werthfawrogi llyfrau da.





YSGRIFENNU
Rhoi cyfle i’r plentyn ymateb yn ysgrifenedig i
wahanol brofiadau a sefyllfaoedd ac i ysgrifennu i wahanol ddibenion fel y gall:
ddefnyddio ysgrifennu fel cyfrwng i ddod i
delerau â’i fyd;

ddefnyddio ysgrifennu i ddyfnhau’i ddealltwriaeth;

ddewis a defnyddio ffurf ar ysgrifennu sy’n
briodol ar gyfer y pwrpas sydd iddo.


RHIFEDD / MATHEMATEG
Mae syniadau a thechnegau mathemategol yn rhan
hanfodol o fywyd pob dydd ac yn cyfrannu’n sylweddol at ein
dealltwriaeth o’r byd o’n cwmpas.
Amcenir yn yr ysgol at ddatblygu agwedd bositif tuag at fathemateg fel pwnc diddorol i’w fwynhau. Ceisiwn ddatblygu yn y
plentyn y gallu i feddwl yn glir ac yn rhesymegol gyda hyder ac
ystwythder fydd yn arwain at y ddawn i fynegi
syniadau’n glir, drafod y pwnc gyda sicrwydd
ac i ddefnyddio iaith fathemategol a’i
gymhwyso i sefyllfaoedd yn y cartref, yr ysgol
a’r gymdeithas.

Cymhwysedd Digidol (TGCH)
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 Pentreuchaf rhoddir y pwyslais ar ddatblygu T.G.
Drwy bynciau’r Cwricwlwm Cenedlaethol, a
gwelir y cyfrifiadur fel ’arf trawsgwricwlaidd.
Mae’r ysgol yn diweddaru adnoddau T.G.Ch

GWYDDONIAETH
Mae gwyddoniaeth yn rhan o fywyd a bydd y
plentyn yn datblygu:
a)
b)
c)

meddwl dadansoddol a beirniadol drwy ddilyn dulliau rhesymegol a darganfod yn
seiliedig ar arsylwi, dyfalu ac arbrofi;
dealltwriaeth o bethau byw a phrosesau
sylfaenol bywyd;
dealltwriaeth o’r modd y gellir defnyddio a
datblygu adnoddau’r amgylchfyd.

CELFYDDYDAU
Mynegiant yw celfyddyd o ymdrech dyn i
ganfod ceinder y byd a’i bethau trwy ddefnyddio ei synhwyrau i sylwi, i ddychmygu, i
ryfeddu ac i greu. Credwn yn gryf fod gan y
celfyddydau swyddogaeth bwysig iawn yn natblygiad y plentyn a byddwn yn ei ysgogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau cerddorol, drama, symud a dylunio, crefft a thechnoleg. Trwy
synio am y celfyddydau fel elfen intigreiddiedig
yn y diwrnod ysgol, gellir cynnig i blentyn gyfle
i roi ei ddychymyg, ei wreiddioldeb a’i
chwilfrydedd ar waith.

ADDYSG GORFFOROL
Mae’r ysgol yn darparu amgylchedd sy’n symbyliad ac yn ddiogel
i ddisgyblion lle gallant weithio tuag at aeddfedrwydd cyffredinol
wrth ddatblygu sgiliau corfforol. Darperir gweithgareddau sy’n
rhoi mwynhad i’r disgyblion wrth ddiwallu eu hanghenion credigol. Byddwn yn dysgu a darparu cyfle i ymarfer a gwella ar sgiliau sy’n berthnsaol i’r gweithgaredd.
Yr ydym hefyd yn ceisio datblygu
ymwybyddiaeth gymdeithasol ynghyd â
hyfforddiant cymdeithasol drwy fynegiant
unigol. Ceisir hybu hyder trwy weithgaredd
corfforol a chreu ymwybyddiaeth a
phwysigrwydd iechyd wrth ymarfer.
Bwriadwn i Addysg Gorfforol fod yn fwynhad fel bydd y disgyblion yn ymddiddori ac
yn barod i gymryd rhan mewn
gweithgareddau corfforol amrywiol.
Drwy hynny gobeithiwn ddatblygu
ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad o’r
amgylchedd.
Mae’r ysgol yn hyfforddi’r plant mewn
amryw o weithgareddau gan gynnwys
gymnasteg, dawns, gemau, nofio, athletau a gweithgareddau antur. Yn y
Blynyddoedd Cynnar, ac yn y Cyfnod
Sylfaen, mae pob plentyn yn cael o leiaf
1 awr yr wythnos o wersi Addysg
Gorfforol. Erbyn Cyfnod Allweddol 2
mae’r plant yn treulio o leiaf awr a
chwarter bob wythnos mewn gwersi Addysg
Gorfforol. Yn ogystal â hyn mae yna gyfle i’r
plant fynychu sesiynau hyfforddiant
ychwanegol yn wythnosol ar ôl oriau ysgol.
Cynhelir y gweithgareddau hyn ar
dir yr ysgol neu ym mhwll nofio
Canolfan Hamdden Dwyfor,
Pwllheli.
Yn ogystal â hyn, ym
mlynyddoedd 3, 4, 5 a 6, rhoddir
cyfle i’r plant fynychu canolfannau
preswyl sy’n canolbwyntio ar
weithgareddau awyr agored.

DYLUNIO A THECHNOLEG
Prif nodwedd Dylunio a Thechnoleg yw’r ffaith ei fod yn rhoi cyfle
i ddisgyblion wireddu a chynrychioli syniadau o’u dychymyg ar
ffurf darluniau, cynlluniau, modelau,
arddangosfeydd ac efelychiadau
cyfrifiadurol. Mae datblygiad syniadau
o’r egin cyntaf i’r penllanw fel canlyni-

ADDYSG GREFYDDOL A
CHYDADDOLI
Mae gwasanaethau boreol yr ysgol yn
rhan bwysig o ethos ac ymdeimlad Ysgol Pentreuchaf. Cysylltir yr agwedd
grefyddol â phrofiadau plant yn eu
bywydau beunyddiol, gan bwysleisio’r
agwedd o feddwl am eraill a gofalu amdanynt. Mae’r
Gwasnaeth ysgol gyfan a gynhelir yn y neuadd yn rhan
bwysig o ddatblygu’r ymdeimlad o gymdeithas. Cyflwynir
gwybodaeth am grefyddau’r byd ond pwysleisir y grefydd
Gristnogol. Trefnir casgliadau tuag at achosion

CERDDORIAETH
Derbynnir swm o arian ar gyfer cyflogi athrawon
teithiol. Yn dilyn prawf clust cynigir hyfforddaint
i’r rhai hynny sy’n debygol o elwa a chael
cefnogaeth gartref. Trefnir hyfforddiant yn yr ysgol. Codir tâl am y gwersi yn unol â pholisi’r ysgol.
Rhoddir cyfle i bob plentyn yn yr Adran Iau ddysgu chwarae’r ukulele ac i gael gwersi Cerddoriaeth sy’n cynnwys canu, cyfansoddi a gwaith offerynnol.
Bu lle amlwg i waith lleisiol ym mywyd disgyblion Ysgol Pentreuchaf ers blynyddoedd
maith. Y mae nifer o bartion ac unigolion
wedi ennill yn Eisteddfodau Cenedlaethol yr
Urdd ar hyd y blynyddoedd.
Cynhelir Cyngherddau Nadolig ac Eisteddfod
yn yr ysgol yn flynyddol, lle caiff pob disgybl
y cyfle i ymddangos ar y llwyfan.

ADDYSG RHYW
Ni ddarperir gwersi ffurfiol mewn Addysg Rhyw. Bydd yr ysgol yn
dysgu Addysg Rhyw yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Os gofynnir cwestiwn gan blentyn, disgwylir i’r athro ateb yn
onest a chall gyda sensitifrwydd gan gadw mewn golwg aeddfedrwydd y plentyn.
Cyflwynir y pecyn DVD ‘Sense’ gan yr ysgol i blant Blwyddyn 6 yn
ystod eu tymor olaf. Bydd y nyrs hefyd yn trafod datblygiad y
corff, mewn modd addas i deimladau ac aeddfedrwydd y plant.
Mae croeso i rieni gwrdd â Nyrs yr ysgol ymlaen llaw i weld y
deunydd a ddefnyddir mewn cysylltiad ag Addysg Rhyw.
Mae gan rieni hawl i dynnu eu plant o’r cwricwlwm addysg rhyw
cyfan neu o ran ohono ac eithrio’r hyn a ragnodir yng
Ngorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol. Nid oes raid i rieni egluro pam eu bod yn eithrio eu plentyn.
Cwynion ynglyn â’r Cwricwlwm
Gellir gwneud cwynion ynglyn â’r Cwricwlwm yn unol â’r trefniadau a sefydlwyd o dan Adran 409 o Ddeddf Diwygio Addysg
1996. Cysyllter â’r Prifathro am ragor o wybodaeth.

TREFNIADAETH DYSGU AC
ADDYSGU
O fewn yr ystafell ddosbarth trefnir y gwaith
gan yr athro/athrawes gyda chymorth o bryd
i’w gilydd gan arbenigwr/wragedd mewn rhai
pynciau.
Ym mhob adran, rhennir plant yn ôl eu
hoedran, mewn grwpiau cymysg eu gallu. Ar
adegau mae’r ysgol yn grwpio yn ôl gallu er
mwyn sicrhau y ddarpariaeth orau ar gyfer
disgyblion o bob gallu. Fel arfer, trosglwyddir plant o’r Dosbarth
Meithirn yn 4 oed a’r Plant Bach i’r Adran Iau pan fyddant yn 7
oed.

ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL
Mae amryw o gymorthyddion yn yr ysgol sy’n gyfrifol am gynnig
help ychwanegol i blant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Rhoddir sylw unigol/grŵp bychan o fewn dosbarth gan y gweinyddesau
â chymorth penodol gan yr athrawes gynnal. Os oes angen mwy
o sylw unigol cyfeirir y plentyn i sylw Adran Gwasanaethau Seicolegol y Sir gyda’r posibilrwydd o drefnu darpariaeth arbenigol.

POLISI ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL
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 Dysgu
Ychwanegol yn y Gofrestr A.D.Y. Yr ysgol sy’n
gyfrifol am leoli plant ar y camau a nodir yng
’Nghyfnod 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
Ychwaengol 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 ynglyn â chynnydd y plentyn a gwahoddir y

GWAITH CARTREF
Ni roddir gwaith cartref rheolaidd yn y Cyfnod Sylfaen. Caiff plant
fynd â llyfrau darllen er mwyn ymarfer darllen yn eu cartrefi. Anogir plant yn yr Adran Iau i fenthyca llyfrau.
Caiff plentyn yr Adran Iau waith cartref. Pwrpas hyn
yw atgyfnerthu’r gwaith a gyflawnwyd yn yr
ysgol. Gofynnir i rieni annog eu plant i
ddarllen yn gyson ac i wneud eu gwaith
cartref yn brydlon a thaclus.

CLYBIAU LLYFRAU
Rhoddir cyfle i’r plant ymuno â Chlwb Sbondonics, Sbri-di-ri ac WCW, a hefyd Clwb
Llyfrau Puffin a CIP yng Nghyfnod Allweddol

ASESU
Cyflwynir adroddiad ysgrifenedig blynyddol i
rieni am
gynnydd ei plentyn. Asesir plant yn fewnol fel rhan o bolisi
asesu’r ysgol. Yn unol â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol
asesir disgyblion drwy asesiad athro/athrawes ar ddiwedd C.A.2.
Yn amgaedig ceir canlyniadau asesu agregedig yr ysgol o dan y
Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer C.A. 2 a’r wybodaeth gymharol
genedlaethol (Cymru gyfan) yn seiliedig ar ganlyniadau asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer C.A.2.

ASESU AR GYFER DYSGU
Cynhelir cyfnodau agored tymhorol er mwyn i’r rhieni weld gwaith
eu plant a thrafod eu datblygiad gyda’r athrawon. Mae pob
athro / athrawes yn cadw asesiadau manwl am eu plant ac yn
trafod y ’ffordd ymlaen’ gyda rhieni yn ystod y

DIOGELWCH
POLISI BWLIO
Mae hawl sylfaenol gan holl aelodau’r ysgol gael eu
parchu gan bawb ac i brofi bywyd hapus yn yr ysgol. Mae unrhyw fath o fwlio yn hollol annerbyniol.
Mae’r ysgol yn ymateb yn gadarn ac yn drylwyr i
bob achos o fwlio. Gwnaiff yr ysgol pob ymdrech i
sicrhau nad yw bwlio yn digywdd.
Mae Cyngor yr Ysgol yn cyfarfod yn gyson gyda’r
Pennaeth ac yn trafod unrhyw faterion sy’n effeithio ar eu hawliau
fel unigolion. Dylid cysylltu â’r ysgol ar unwaith pan fo rhieni yn
pryderi am achosion o fwlio.

DISGYBLAETH A RHEOLAU’R
YSGOL
Disgwylir i bob plentyn ymddwyn yn
dderbyniol ac fel aelod o gymdeithas o
fewn yr ysgol. Fe’u hanogir i ystyried ac i
barchu hawliau ac eiddo pobl eraill. Bydd
unrhyw gosb a weinyddir yn rhesymol a
chymedrol yn unol â chanllawiau’r
Awdurdod Addysg.
Mae’r ysgol yn hybu hunan ddisgyblaeth
yn unol â nodau ac amcanion yr ysgol. Ni
chaniateir rhedeg o fewn yr adeilad. Ni
chaniateir bwyta melysion na chreision yn
yr ysgol ond croesewir ffrwythau.
Ni chaniateir dod â theganau nac eiddo gwerthfawr i’r ysgol os na
wneir cais amdanynt gan yr athrawon dosbarth. Dylid rhoi
ysbwriel mewn biniau bob amser.
Ni ddylid cadw arian nac unrhyw beth gwerthfawr mewn cotiau a
bagiau. Dylid eu rhoi i’r athrawon i’w cadw’n ddiogel. Mae pob
dosbarth yn mynd drwy’r broses o drafod a chreu rheolau penodol ar gyfer eu dosbarth pob blwyddyn. Rydym yn ystyried
‘llais y plentyn’ yn bwysig.

CYFLEOEDD CYFARTAL

Prif athroniaeth ac amcanion yr ysgol yw bod gonestrwydd,
urddas a gwerth pob unigolyn o’r pwysigrwydd mwyaf. Ymdrechir
i roi cyfle cyfartal i bob disgybl ac athro/athrawes ar bob adeg
heb wahaniaethu ar sail rhyw, crefydd, lliw, iaith nac anabledd.

DISGYBLION 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
am ragor o fanylion. Mae’r ysgol yn sensitif i anghenion disgyblion
sydd ag anableddau ac yn gwneud pob ymdrech i’w cynnwys ym
mhob agwedd o fywyd a gwaith yr ysgol.

GWEINYDDIAETH
TREFNIADAETH FUGEILIOL
Y Prifathro sy’n gyfrifol am drefniadaeth fugeiliol
yn yr ysgol. Yr athrawon dosbarth sy’n gyfrifol
am gynnydd addysgiadol a gofal bugeiliol y plant
o fewn eu dosbarth.
Os oes gan rieni unrhyw bryder ynglŷn â’u plant
dylent gysylltu â’r Prifathro yn gyntaf fel y gellir
ei drafod a threfnu, os bydd angen, i gyfarfod â’r athro /
athrawes ddosbarth.

TREFN DIOGELU PLANT
Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am
ddiogelu ac amddiffyn y plant sy’n ei mynychu.
Os ceir pryderon ynglŷn ag esgeulustra neu gam
-drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yn mae’n
ddyletswydd ar y staff, yn unol â Threfn Diogelu
Plant y Sir, i sôn am y mater wrth Gydgysylltydd Diogelu Plant yr Ysgol.
Gall Cyd-gysylltydd yr ysgol ymgynghori â chydweithwyr proffesiynol yn ogytal ag asiantaethau
perthnasol megis Gwasanaethau Iechyd a
Chymdeithasol. Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i
gyd-gysylltydd yr Ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran
Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y
sir. Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu a oes
angen gweithredu neu beidio.
Oblegid natur y cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i
drafod materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio’r plentyn. Y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau.
Y Pennaeth yw Cyd-gysylltydd Diogelu Plant yr Ysgol.

CANLLAWIAU AMDDIFFYN PLANT YR YSGOL
Fel rhan o’r gyfundrefn amddiffyn plant, mae gan athrawon a staff
ategol yr ysgol hon ddyletswydd i adnabod arwyddion o
gamdriniaeth neu esgeleustod posibl a chyfeirio’u pryderon at
y personau cyfrifol yn yr ysgol neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol
yn syth.
Pryderu am blentyn
Cysylltwch â’r isod os ydych yn pryderu bod plentyn yn dioddef niwed neu esgeulustod neu’n cael ei gam-drin. Gall y
Gwasanaethau Cymdeithasol ymchwilio a gweithredu i warchod y plentyn, cynnig cefnogaeth a chyngor i helpu
teuleuoedd i gael cymorth angenrheidiol.
Y Personau Cyfrifol am Amddiffyn Plant yn
Ysgol Pentreuchaf ywCydgysylltydd o blith uwch reolwyr yr ysgol.
Enw: Mr Gethin Elis Thomas, Ysgol Pentreuchaf, Pwllheli.
Rhif ffôn cyswllt – 01758 750600 / 07584613603

Enw:

Enw:

Aelod o’r Llywodraethwyr
Mrs Sioned Williams, Trawsgoed, Llannor,
Pwllheli.
Rhif ffôn cyswllt – 01758 701904

Person cyswllt yn yr awdurdod
Ffion Rhisiart, Swyddog Dynodedig Diogelu yn yr
adran addysg
Rhif ffôn cyswllt – 01286 679007

neu
Drwy’r Tim Cyfeiriadau Plant, Gwasanaethau
Cymdeithasol
01758704455 (9:00—17:00, Llun-Gwener)
Ffôn tu allan i oriau: 01248 353551 (unrhyw amser arall
ac ar Wyl y Banc)
E-bost: cyfeiriadauplant@gwynedd.gov.uk

Dylid cysylltu gyda’r person cyswllt yn yr awdurdod os
oes honiadau sydd yn ymwneud ag amddiffyn plant yn

CYFEILLION YR YSGOL
Annwyl gyd-rieni a chyfeillion,
Prif nôd ‘Cyfeillion yr Ysgol’ yw cyfoethogi’r profiadau mae ein
plant ni yn ei gael yn yr ysgol a galluogi ein plant i gael mynediad
i gyfoeth o weithgareddau sy’n datblygu sgiliau a hunan-hyder
ein plant. Fel y gwyddoch mae ysgolion yn flynyddol yn derbyn
cwtogiad yn eu cyllidebau ac o ganlyniad mae cyfraniad ariannol
Cyfeillion yr Ysgol Pentreuchaf yn caniatau i’n plant barhâu i fynd
ar deithiau addysgol a chael adnoddau ar gyfer yr ysgol sy’n
sicrhau bod ein plant ni ar flaen y gâd ac yn datblygu’n blant
cyflawn.
Mae Cyfeillion yr Ysgol yn cyfarfod yn dymhorol i drefnu a thrafod
gweithgareddau ac rydym yn croesawu rhieni a chyfeillion
newydd bob amser oherwydd mae gan bob rhiant a chyfaill i’r ysgol gyfraniad i’w gynnig ac rydym yn cydnabod hynny ac eisiau i
bob rhiant fod a rôl weithredol.
Yn gywir,
Clare Larkey-Jones (mam Lewis, Jac a
Morgan)
Cadeirydd Cyfeillion yr Ysgol

GWEITHGAREDDAU ALLGYRSIOL
Mae gan yr ysgol raglen o weithgareddau allgyrsiol sy’n cynnwys
cystadlu mewn eisteddfodau, perfformio mewn cyngherddau a
rhaglen chwaraeon.

YR URDD
Bu cysylltiad agos â’r Urdd o’r cychwyn cyntaf. Bydd
Adrannau Pentreuchaf a Llithfaen yn cyfarfod yn rheolaidd ar ôl ysgol ar brynhawn Dydd Mawrth. Dibynna’n
helaeth ar arbenigedd ac amser rhieni i gynnal y sesiynau.
Mae gan blant yr ysgol draddodiad o gystadlu eisteddfodol cyfoethog. Caiff aelodau’r Urdd gyfle i

YMWELIADAU
Trefnir ymweliadau yn ymwneud â’r themâu tymhorol. Bydd yr athrawon dosbarth yn ymchwilio i
ymwelidadau pwrpasol fydd yn cyfoethogi dysgu ac
addysg effeithiol. Gwahoddir siaradwyr/wragedd
gwadd i annerch y plant yn yr ysgol.

CODI TÂL
Gofynnir am gyfraniadau gwirfoddol i dalu costau
cludiant ar gyfer ymweliadau addysgol. Caiff disgyblion Blynyddoedd 3,4,5 a 6 gyfle i dreulio deuddydd/
tridiau yng Ngwersyll Glan-llyn yn flynyddol. Mae’r
ysgol y gofyn am gyfraniadau tuag at wersi offerynnol ac ymweliadau preswyl. Danfonir y
wybodaeth berthnasol i rieni ar ffurf llythyr neu gytundeb pan fo hynny’n briodol. Mae’r ysgol bob amser
yn barod i drafod pan fo rhieni / gwarcheidwad yn

Absenoldebau â Chaniatad a heb Ganiatad
Cynhwysir y wybodaeth fel atodiad yn flynyddol yn adroddiad
blynyddol y Prifathro i’r Corff Llywodraethol.

TYWYDD GARW
Gwenir pob ymdrech i gadw’r ysgol ar agor. Os mewn amheuaeth
cadwch y plentyn gartref neu ffoniwch yr ysgol. Weithiau, bydd
angen anfon y plant gartref yn gynnar ond byddwn yn ffonio’r
cartref yn gyntaf neu gysylltu â’r system nodyn bodyn, neu bydd
gwybodaeth ar ein gwefan, sef www.ysgolpentreuchaf.org.

CINIO YSGOL
Coginir y cinio yng nghegin yr ysgol. Caiff y plant ddod â
brechdanau. Ni chaniateir poteli gwydr. Arolygir y plant yn ystod
yr awr ginio gan staff yr ysgol.
Cesglir yr arian cinio gan Gynorthwywraig Glerigol pob bore Llun
neu ddiwrnod cyntaf wythnos addysgol. Gall rhai teuluoedd
hawlio cinio di-dâl. Ceir ffurflenni cais o’r ysgol.
Mae’r ysgol yn ‘Ysgol Iach’ ac yn rhoi pwyslais mawr ar fwyta’n
iach ac ymarfer rheolaidd.

GWASANAETH CEFNOGOL
Bydd y nyrs a’r deintydd yn ymweld â’r ysgol yn achlysurol. Gellir
cael sgwrs gyda’r nyrs ar unrhyw adeg drwy ffonio 01758
701000.
Gellir cyfeirio plentyn i sylw’r Therapydd Lleferydd ar gais
Prifathro.
Gofynnir yn garedig i’r rhieni hysbysu’r ysgol am unrhyw anabledd all amharu ar ddatblygiad y plentyn.

HYFFORDDIANT MEWN SWYDD
Trefnir H.M.S. a datblygiadau cwricwlaidd o fewn y flwyddyn addysgol. Ar y diwrnodau yma bydd yr ysgol ar gau ar gyfer y disgyblion. Rhoddir rhybudd priodol o’r dyddiadau cau.

GWISG YSGOL
Mae’r ysgol yn annog disgyblion i wisgo crys-t coch gyda chrys
chwys llwyd â logo yr ysgol arnynt a throwsus neu sgert lliw tywyll. Caiff disgyblion eu hannog i beidio â gwisgo jins neu
dracwisg, nac unrhyw ddillad â labeli ‘brand’ arnynt. Disgwylir i’r plant wisgo yn addas a thaclus bob amser.
Dylid labelu pob dilledyn. Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy gysylltu ag ysgrifenyddes yr ysgol.
Benthycir dillad priodol i’r plant sy’n cynrychioli timau’r ysgol.
Ni chaniateir i unrhyw blentyn wisgo tlysau yn ystod gwersi Addysg Gorfforol.
Dylai’r rhieni sicrhau fod gan y plentyn ddillad glân i’w gwisgo ar
ôl gwers Addysg Gorfforol.

PARTNERIAETH AWYR AGORED.
Rydym ni yn Ysgol Pentreuchaf yn rhan o grwp fach o ysgolion o
Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy sydd yn cymryd rhan mewn cynllun peilot estynedig o'r wobr a ddatblygwyd gan y Bartneriaeth
Awyr Agored, mewn cysylltiad a Chyngor Cefn Gwlad Cymru. Rydym yn cymryd rhan mewn nifer helaeth o
weithgareddau awyr agored gan gynnwys canwio,
rhwyfo, dringo, cerdded mynyddoedd, seiclo a
llawer mwy!
Ein Cenhadaeth Awyr Agored yw: Gwella cyfleoedd i ddisgyblion Ysgol Pentreuchaf i gyrraedd eu
potensial trwy weithgareddau awyr agored.

YSGOL WERDD AC YSGOL IACH
Mae’r ysgol yn perthyn i gynlluniau Ysgolion Iach
ac Ysgolion Gwyrdd. Rhydd hyn gyfleoedd i’r disgyblion sylweddoli pwysigrwydd cadw’n iach a
ffitrwydd yn ogystal â materion yn ymwneud a
chadwraeth, ail-gylchu ac arbed ynni.

CYNGOR YR YSGOL
Mae Cyngor Ysgol Pentreuchaf 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.
“...rydym yn cael llais ac mae ein pryderon yn cael eu cymryd o
ddifrif”
“...mae’r Cyngor ysgol yn gwneud i ni deimlo ein bod yn cael ein
cynnwys ac yn achosi newid yn Ysgol Pebtreuchaf”
“Rydym yn cael cyfle i ymarfer sgiliau pwysig fel gweithio mewn
grwp, gneud penderfyniadau a chynrychioli eraill”
“Rydym yn cael gwneud penderfyniadau pwysig yn yr ysgol e.e.
codi arian, trefniadau amser chwarae ac archebu adnoddau rydym
eu hangen”
Aelodau Cyngor Ysgol Pentreuchaf

LLYWODRAETHWYR YR YSGOL
Mrs Einir Hughes
Mrs Sioned Williams
Mr Myrddin ap Dafydd
Mrs Anwen Davies (Cyng)
Mrs Heulwen Hughes
Mr Silyn Roberts
Mr Gareth Morgan
Mr Iwan ap Llyfnwy
Mrs Sharon Williams
Mr Gethin Elis Thomas

(Cadeirydd)
(Amddiffyn Plant)

(Is– Gadeirydd)
(Prifathro)

STAFF YR YSGOL
Staff dysgu yr ysgol.
Mr Gethin Elis Thomas
Mrs Einir Humphreys
Miss Fflur Williams
Miss Sara Jones
Mrs Delyth Roberts
Miss Angharad Jones

Prifathro ac athro CA2
Dirprwy Bennaeth ac Athrawes Blwyddyn 3/4
Athrawes Blwyddyn 5 a 6 (rhan amser)
Athrawes Cyfnod Sylfaen
Athrawes Cyfnod Sylfaen
Uwch Gymorthydd Dosbarth Meithrin
(rhan amser)

Gweinyddesau a Chymorthyddion Cefnogi Dysgu
Mrs Bet Richards
Cymhorthydd Cefnogi Dysgu CS
Mrs Heulwen Hughes

Cymhorthydd Cefnogi Dysgu CS

Miss Julie Roberts

Cymhorthydd Cefnogi Dysgu CA2

Mrs Wendy Jones
Miss Sophie Underwood
Mrs Nia Hicks
Mrs Julie Davies

Cymhorthydd ADY
Cymhorthydd ADY
Cymhorthydd Dosbarth Meithrin
Cymhorthydd Dosbarth Blwyddyn 3 a 4
(Grant Dosbarthiadau Mawr 2014-15)

Staff Gweinyddol / Swyddfa
Mrs Sioned Roberts-Williams Swyddog Gweinyddol
Staff Gegin
Mrs Sharon Jones
Mrs Ann Jones
Staff Gofalu a Glanhau
Ms Ann Davies
Miss Gwenllian Williams

Cogyddes
Cymhorthydd Cegin

Gofalwraig
Glanhawraig

PERFFORMIAD YR YSGOL
Mae croeso i chi weld dogfen ‘Adroddiad ar ganlyniadau
2012—2013’ gan y pennaeth pe ddymunir.

GWYLIAU YSGOL
2013-2014

Hydref 2014:
Gwanwyn 2015:
Haf 2015:

1 Medi 2014 - 19 Rhagfyr 2014
5 Ionawr 2015 - 27 Mawrth 2015
13 Ebrill 2015 - 20 Gorffennaf 2015

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 2 Medi,
2014.
GWYLIAU:
27 – 31 Hydref 2014
22 Rhagfyr 2014 - 2 Ionawr 2015
16 - 20 Chwefror 2015
30 Mawrth 2015 – 10 Ebrill 2015
4 Mai 2015
25 – 29 Mai 2015
21 Gorffennaf - 31 Awst 2015

(Hanner-Tymor)
Gwyliau’r Nadolig)
(Hanner-Tymor)
(Gwyliau’r Pasg)
(Calan Mai)
(Hanner-Tymor)
(Gwyliau’r Haf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Mawrth, 1 Medi 2015 i
athrawon, a dydd Mercher, 2 Medi i ddisgyblion.
1 Medi 2014 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 Diwrnod Hyfforddiant
Daw hyn â'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

PRESENOLDEB
Ystyrir bod presenoldeb rheolaidd yn bwysig iawn yn Ysgol Pentreuchaf. Hebddo, ofer byddai ein holl ymdrechion i ddarparu addysg o safon uchel; os nad yw disgybl yn bresenol yn yr ysgol
ni all ddysgu na chyrraedd ei wir botensial. Bydd plant nad
ydynt yn yr ysgol yn colli addysg, cyfleoedd cymdeithasol a phrofiadau hanfodol i ddatblygu’r aelodau effeithiol o gymdeithas.

(Gweler Pamffledyn ‘Pam fod Presenoldeb yn bwysig?’ gan
yr ysgol.

Sylwadau /Cynigion i rieni i’w dilyn fel
paratoad i’r ysgol
1.
2.

Peidiwch â ‘siarad lawr’ â’r plentyn.
Bydd o gymorth i’r plentyn petai’r rhieni yn siarad a thrafod
ymweliadau a sgwrsio â nhw yn gyson.
3. Edrych ar a thrafod rhaglenni teledu dethol gyda’r plant.
4. Anogir rhieni i ddarllen i’r plant yn ddyddiol a chwarae gyda
nhw gan drin a thrafod wrth siopa a choginio.
5. Nid oes angen gwneud gwaith ffurfiol ond helpu ymwybyddiaeth plentyn o rif trwy ddysgu rhigymau syml iddo.
6. Gwnewch ddefnydd o’r grwp Meithrin lleol er mwyn paratoi
eich plentyn yn gymdeithasol ac yn ieithyddol ar gyfer addysg
Gymraeg.
7. Helpwch eich plentyn i gyflawni tasgau fel gwisgo, clymu carrai esgid, mynd i’r toiled (mae angen i’r plentyn fod allan o
glytiau cyn cychwyn yr ysgol) defnyddio cyllell a fforc a
thacluso.
8. Datblygwch weithgareddau sy’n hybu sgwrs a hunanhyder.
9. Helwch eich plentyn i ddod yn gyfarwydd â siâp ei enw/henw.
10. Peidiwch â defnyddio prif lythrennau e.e. Catrin nid CATRIN.

COFIWCH
‘Gallwn roi dau beth pwysig i’n plant: un yw gwreiddiau a’r llall yw
adenydd’
OS OES GENNYCH UNRHYW BRYDERON AM ADDYSG EICH
PLENTYN, YNA CYSYLLTWCH Â MI AR UNWAITH.

Mr Gethin Elis Thomas

