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                                       Ysgol Nefyn 

Annwyl Rieni / Warcheidwaid, 
  
Pleser i ni fel staff yw eich croesawu chi a’ch plentyn i Ysgol Nefyn.  Tra 
bydd eich plentyn dan ein gofal fe wnawn ein gorau i sicrhau y bydd yn 
hapus, yn ddiogel ac yn cael yr addysg o’r safon uchaf. 
 
Mae'r ysgol hon yn gymuned hapus a chartrefol lle’r ymdrechir i hyrwyddo 
twf ysbrydol a moesol bob unigolyn.  Rydym am weld pob plentyn yn 
datblygu i fod yn unigolion annibynnol, hyderus a mentrus drwy gael llu o 
brofiadau eang, cyfoethog ac amrywiol. Rhoddwn fri ar barchu ein gilydd 
er mwyn sicrhau fod y plant yn tyfu i fod yn aelodau cyfrifol o’r 
gymdeithas.  
  
Partneriaeth yw addysg rhwng yr ysgol, y gymuned a'r rhieini i sicrhau 
hapusrwydd a llwyddiant eich plentyn. Trwy gydweithio’n agos hyderwn y 
bydd cyfnod eich plentyn yn Ysgol Nefyn yn un hapus ac y bydd yn 
datblygu i’r eithaf yn addysgol a chymdeithasol. 
 
Yn gywir, 
Meirwen Williams 
Pennaeth 
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Gweledigaeth Ysgol Nefyn 
Ein arwyddair yn Ysgol Nefyn yw: 

“Angor gadarn cyn hwylio’r don” 
 

Ein nod yma yn Ysgol Nefyn yw: 

• Creu disgyblion annibynnol, mentrus a 
chreadigol. 

• Creu ysgol hapus a chroesawgar sy’n 
sicrhau disgyblion iach a hyderus. 

• Datblygu disgyblion gonest, teg, 
parchus ac ymdrechgar – nodweddion 
a fydd yn allweddol i’w harwain ar hyd 
eu taith mewn bywyd. 

• Sicrhau addysg o’r ansawdd orau 
bosibl i bob plentyn yn unol â'u 
hoedran, eu gallu a'u diddordebau er 
mwyn iddynt dyfu yn bersonoliaethau 
llawn, datblygu ac ymarfer yr holl 
ddoniau a chymhwyso eu hunain i fod 
yn aelodau cyfrifol o gymdeithas 
ddwyieithog. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Darparwn gyfleoedd i’r plant ddatblygu’n 
bersonol ac yn addysgol, gan osod angor o 
ofal a lles i bob plentyn cyn iddynt hwylio’r 
don. 
 

Plant hapus, 
safonau uchel! 

 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=anchor&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Jff-3JljuMf7jM&tbnid=casaNJoxRCO0jM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/need-20clipart&ei=fRopVPruGczSaOSQgdAE&bvm=bv.76247554,d.d2s&psig=AFQjCNGClbaOlvYj6Cvok5pZULRNU-ekMA&ust=1412066289783313�
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AMCANION CYFFREDINOL YSGOL NEFYN 
  
 
• Creu amgylchedd ac awyrgylch lle gall plentyn dyfu, datblygu ac 

aeddfedu i ddod yn unigolyn hyderus, yn ymwybodol o les eraill ac yn 
aelod cyfrifol o'r gymdeithas. 

• Cynnig addysg o'r ansawdd uchaf posibl sydd yn adlewyrchu gofynion yr 
unigolyn, y gymdeithas, yr Awdurdod Addysg a'r cwricwlwm. 

• Galluogi pob disgybl ddatblygu i fod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg 
fel gallent gymryd rhan ym mywyd cymdeithasol a diwylliannol y 
gymdeithas ddwyieithog. 

• Sefydlu awyrgylch hapus a gweithgar yn seiliedig ar gydberthynas o 
barch a gofal, rhwng athrawon â'i gilydd, athrawon a disgyblion a 
disgyblion â'i gilydd, sydd yn galluogi disgyblion i ymagweddu'n 
gadarnhaol a datblygu hunan hyder. 

• Sicrhau bod plant yn cael cyfleoedd creadigol, amrywiol a diddorol trwy 
ddarparu ar eu cyfer gwricwlwm sy'n berthnasol, yn wahaniaethol ac yn 
eang a chytbwys. 

• Meithrin cymdeithas wâr sy'n rhoi pwys ar werthoedd moesol a dyngarol, 
gan ddatblygu hunan barch a, hefyd, oddefgarwch at eraill. 

• Sicrhau bod pob plentyn yn teimlo ei fod yn aelod pwysig o gymdeithas 
ddisgybledig. 

• Sicrhau bod gwerthoedd moesol, ysbrydol a dyngarol yn cael eu 
harddangos trwy esiampl ym mywyd a gwaith yr ysgol. 

• Meithrin parch a goddefgarwch at bobl o bob cefndir, cred a diwylliant. 
• Sicrhau cyfleoedd cyfartal. 
• Meithrin yn y plant falchder at eu bro a'u gwlad a datblygu ynddynt barch 

at y byd maent yn byw ynddo, yn gyffredinol ac yn arbennig yng nghyd-
destun eu bro a'u hamgylchedd. 

• Meithrin cysylltiadau iach rhwng ysgol a chartref. 
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CALENDR YSGOL 2021-22 
 
Blwyddyn 2020 / 2021: 

 Gwyliau ysgol  Yn cychwyn  Yn gorffen 

 Hanner tymor Hydref                                           25 Hydref 2021 29 Hydref 2021 

 Gwyliau Nadolig  23 Rhagfyr 2021 5 Ionawr 2022 

 Hanner Tymor Gwanwyn    21 Chwefror 202 25 Chwefror 2022 

 Gwyliau Pasg  11 Ebrill 2022 22 Ebrill 2022 

 Calan Mai (gŵyl banc) 2 Mai 2022   

 Hanner tymor Haf  30 Mai 2022 3 Mehefin 2022 

 Gwyliau Haf  21 Gorffennaf 2022 31 Awst 2022 
 
Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Iau, 1af Medi 2022 i athrawon yn unig (diwrnod paratoi). 
 
Bydd 6 diwrnod o hyfforddiant mewn swydd i athrawon yn ystod y flwyddyn pan fydd yr ysgol ar gau i’r disgyblion 
ac fe adawaf i chwi wybod pa rai fydd rhain yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn. 
 
 
CYFEIRIAD:  Ysgol Gynradd Nefyn 
   Ffordd Dewi Sant 
   Nefyn 
   Pwllheli 
   Gwynedd 
   LL53 6EA 
 
FFÔN:  01758 720765 
E-BOST:  meirwenwilliams@gwynedd.llyw.cymru 
 
 
PENNAETH:  Mrs Meirwen Williams 
 
CADEIRYDD Y LLYWODRAETHWYR: Mrs Rhian Jones 01758 721 835 
 
DISGRIFIAD O’R YSGOL 
 
Ysgol Gynradd Sirol (Babanod a Iau) yw’r ysgol hon. 
 Mae’n ysgol ddyddiol, Gymraeg, gyd-addysgol. 
 
   
ORIAU DYSGU 
 
Babanod  21.5  yr wythnos 
Iau    24  yr wythnos 
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Sesiwn y bore    Sesiwn y prynhawn    
  
9.00 – 11.45     1.00 – 3.15 (Babanod hefo toriad) 
9.00 – 12.15     1.00 – 3.15 (Iau hefo toriad) 
                
Cynhelir sesiwn Blwyddyn Meithrin am ddwy awr yn ddyddiol- yn y bore rhwng 9.00 ac 11.00.  
 
 
STAFF YR YSGOL: 
 
PENNAETH:    Mrs Meirwen Williams 
 
DIRPRWY BENNAETH:  Mrs Gwawr Howel 
 
ATHRAWON 
Miss Nia Williams   
Mrs Gwawr Howel  
Miss Alison Thompson 
Mrs. Sian Llewelyn Evans 
Miss Rebeca Thomas 
  
 
 
CYMORTHYDDION 
Miss Gwyneth Evans  
Miss Bethan Roberts Jones 
Miss Lona Williams 
Miss Einir Jones 
Mrs Helen Cookson 
 
 
  
 
STAFF ATEGOL 
Mrs Wilma Jones  
Miss Delyth Roberts 
Miss Tudwen Hughes  
Mrs  Haf Thomas  
Mrs Cheryl Dobson  
Miss Jodie Phillips  
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Y CORFF LLYWODRAETHOL 
 
Aelodau 
Mrs Rhian Jones Cadeirydd / Aelod Cymunedol 
Mrs Bethan Evans Is – Gadeirydd/Cynrychiolydd Awdurdod 

Addysg 
Cyng Gruffydd Williams Cynrychiolydd Awdurdod Addysg  
Mr Morgan Jones Parry  Aelod Cymunedol 
Mr Raymond Cotgrove Aelod Cymunedol 
Mrs Lois Roberts Rheini 
Mrs Delyth Jones Rhieni 
Miss Nia Roberts Rheini 
Mr Gavin Roberts Cynrychiolydd Awdurdod Addysg  
Mr Gwyn Parry Aelod Cymunedol 
Mrs Lleucu Jones Aelod Cymunedol 
Mrs Wilma Jones Staff Ategol 
Mrs Gwawr Howel Staff Dysgu 
Mrs Meirwen Williams Pennaeth 
Miss Gwyneth Evans Clerc 
 
Swyddogion 
Cadeiryddes – Mrs. Rhian Jones 
Is-Gadeirydd – Mrs Bethan Evans  
Clerc – Miss Gwyneth Evans 
 
 
CYFARFOD RHIENI Y LLYWODRAETHWYR 
Roedd yn arfer bod yn ofynnol i gyrff llywodraethu ysgolion gynnal cyfarfod blynyddol gyda 
rhieni. Cafodd y gofyniad hwnnw ei ddileu gan Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 
(Cymru) 2013 (y Ddeddf). Yn lle hynny, cyflwynwyd trefniadau newydd fel y bo modd i rieni 
ofyn am hyd at 3 cyfarfod gyda chorff llywodraethu mewn unrhyw flwyddyn ysgol, i drafod 
materion sy’n peri pryder iddynt. Os yw rhieni am arfer eu hawliau dan y Ddeddf i gynnal 
cyfarfod, bydd angen bodloni 4 gofyniad: 
 
 
1. Bydd angen i rieni gyflwyno deiseb o blaid cynnal cyfarfod 
Bydd angen i rieni o leiaf 10% o ddisgyblion cofrestredig yr ysgol lofnodi’r ddeiseb. Yn achos deiseb ar 
bapur, rhaid rhoi llofnod ysgrifenedig, yn ogystal ag enw a dosbarth pob plentyn sy’n ddisgybl 
cofrestredig yn yr ysgol. Os yw’r ddeiseb yn un electronig, bydd angen i riant ‘lofnodi’ drwy deipio ei 
enw a bydd rhaid rhoi enw a dosbarth pob plentyn sy’n ddisgybl cofrestredig yn yr ysgol a chyfeiriad ebost 
pob rhiant sy’n ‘llofnodi’r’ ddeiseb electronig. 
Roedd 145 o blant wedi’u cofrestru gyda’r ysgol hon ar ddechrau’r flwyddyn academaidd hon. Gallwch 
gysylltu â swyddfa’r ysgol i gael gwybod yn union faint sydd ar y gofrestr ar unrhyw adeg yn ystod 
yflwyddyn. 
2. Rhaid galw’r cyfarfod i drafod materion sy’n effeithio ar yr ysgol 
Ni ellir galw cyfarfod i drafod materion fel cynnydd disgyblion unigol, neu er mwyn gwneud cwyn yn 
erbyn aelod o staff yr ysgol neu aelod o’r corff llywodraethu. Dylai’r ddeiseb gynnwys manylion cryno 
am y mater(ion) i’w trafod, a’r rhesymau dros alw’r cyfarfod. Dylid dangos yr wybodaeth honno’n glir ar 
frig y ddeiseb, a dylai’r rhieni lofnodi oddi tani. 
3. Ceir cynnal uchafswm o 3 cyfarfod yn ystod y flwyddyn ysgol 
Mae’r gyfraith yn caniatáu i rieni arfer eu hawliau i ofyn am hyd at 3 cyfarfod gyda chorff llywodraethu 
ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol. 
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4. Rhaid bod o leiaf 25 o ddiwrnodau ysgol ar ôl yn y flwyddyn ysgol 
Mae’n amod dan y gyfraith fod o leiaf 25 o ddiwrnodau ysgol ar ôl yn y flwyddyn ysgol pan fo’r ddeiseb 
yn dod i law, a hynny fel y bo modd cynnal y cyfarfod. Ystyr “diwrnod ysgol” yw diwrnod pan fo’r ysgol 
yn agored i ddisgyblion: nid yw’n cynnwys penwythnosau, gwyliau cyhoeddus, gwyliau ysgol na 
diwrnodau Hyfforddiant mewn Swydd (HMS). Dyma’r cyfeiriad ar gyfer cyflwyno deiseb yn gofyn am 
gyfarfod gyda chorff llywodraethu’r ysgol:  
Pennaeth, Ysgol Nefyn, Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd. LL53 6EA 
 
 
 
 
 
Canllawiau Amddiffyn Plant Nefyn 
Nodyn i Rieni 
 
 
Amddiffyn Plant 
  
Mae’n ofynol i’r ysgol hon ddilyn canllawiau clir a phendant o’r Ddeddf Diogelu Plant.Mae yna 
ddyletswydd ar yr athrawon a staff ategol adnabod arwyddion o gamdriniaeth neu esgeleustod 
a mynegi eu pryderon y syth. 
  
Sut Mae’r Ysgol Yn Diogelu’r Plant? 
Amddiffyn Plant: 
CRB cyfredol gan bob aelod o staff, lywodraethwyr ac ymwelwyr cyson ee. athro cerdd. 
Pob ymwelydd arall yn cael ei oruwchwylio 100% 
Un prif fynedfa, drysau eraill wedi cau o’r tu allan. 
Pob ymwelydd, heblaw rhieni, yn arwyddo i mewn a gwisgo bathodyn amlwg. 
Goruchwylio cymhareb addas amser chwarae a chinio. 
Cofnod yn cael ei gadw o gonsyrn am blant. 
Cyfeirio plant i’r Gwasanaethau Cymdeithasol os oes amheuaeth. 
Holl staff yn ymwybodol o’r polisi ac wedi pasio hyfforddiant Amddiffyn Plant. 
Staff addysgu wedi hyfforddi a pholisi Defnyddio Grym Rhesymol. 
  
  
Y Personau Cyfrifol am Amddiffyn Plant 
  
Cyd-gysylltydd –  

• Mrs Meirwen Williams, Pennaeth Ysgol Nefyn 
Rhif ffôn cyswllt- 01758 720265 
  
Aelodau’r Llywodraethwyr- 

• Rhian Jones 
Rhif ffôn cyswllt-  01758 721835 
 
Aelod o’r Awdurdod- 

• Carys Hughes, Gwasanaeth Lles Addysg 
Rhif ffôn cyswllt– 07776010537 

• Tîm Cyfeiriadau Plant, Gwasanaethau Cymdeithasol 
Rhif ffôn cyswllt- 01758 704 455 
  
Uwch swyddog dynodedig yn yr awdurdod lleol - 
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• Delyth Griffiths – 07977504344 
 
 
Dylid cysylltu gyda’r person cyswllt yn yr awdurdod neu’r llywodraethwyr os oes  
honiadau sydd yn ymwneud ag amddiffyn plant yn gysylltiedig â’r pennaeth. 
  
Ceir mwy o wybodaeth gan gynnwys copi o’r Polisi Amddiffyn Plant a gwybodaeth am gadw’n 
saff i blant gan y Pennaeth yn yr ysgol. 
 
 
 
Y SEFYLLFA IEITHYDDOL 
Ysgol naturiol Gymraeg yw Ysgol Nefyn ac mae’r staff a’r disgyblion yn ymdrechu’n galed i 
gadw naws ac awyrgylch Gymreig yr ysgol. Rydym yn 
rhan o gynllun Siarter Iaith Cyngor Gwynedd ac wedi 
derbyn y wobr aur. Ymfalchiwn yn ein Cymreictod o 
fewn a thu allan i`r dosbarth. Er hynny, parchwn eich 
hawl chi fel rhieni i ddefnyddio’r iaith a ddewisir 
gennych, ac i’r diben hwnnw, bydd pob gohebiaeth o’r 
ysgol yn ddwyieithog. 
 
POLISI IAITH 
AMCANION CYFFREDINOL 
Mae Awdurdod  Addysg Gwynedd yn gweithredu polisi dwyieithog trwy holl ysgolion Gwynedd. 
Yr amcan yw datblygu gallu disgyblion a myfyrwyr y sir i fod yn hyderus ddwyieithog er mwyn 
eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o'r gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan ohoni. 
Dylai holl sefydliadau addysg y sir adlewyrchu ac atgyfnerthu'r polisi iaith yn eu gweinyddiad, 
eu bywyd cymdeithasol a'u trefn fugeiliol yn ogystal ag yn eu darpariaeth academaidd. 
 
POLISI DERBYN YR YSGOL 
Yn llawn amser ym mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed ac ym mis Medi yn dilyn eu 
pen-blwydd yn dair oed yn y boreau yn y dosbarth meithrin.  
Mae’r ysgol hefyd yn derbyn plant o Ysgol Babanod Morfa Nefyn ym Mlwyddyn 4. Byddwn yn 
sicrhau cyswllt agos gyda Ysgol Morfa Nefyn er mwyn sicrhau bod y trosglwyddiad yma o un 
ysgol i`r llall yn un naturiol ac esmwyth. 
Er mwyn gwneud cais dylid cysylltu gyda adran Mynediad Ysgolion Cyngor Gwynedd: 
Ffôn: 01286 679904 neu ebostio  
mynediadysgol@gwynedd.gov.uk / schooladmission@gwynedd.gov.uk 
 
TROSGLWYDDO GWYBODAETH I RIENI 

Rhoddir gwybodaeth am weithgareddau’r tymor mewn bwletin tymhorol, a 
byddwn yn anfon gwybodaeth trwy lythyr, ebost neu neges destun i hysbysu 
rhieni / gwarchodwyr am ddigwyddiadau yn rheolaidd. Os ydych yn newid eich 
rhif ffon symudol a fuasech cystal â hysbysu’r ysgol os gwelwch yn dda. 
Mae’r ysgol hefyd yn defnyddio `facebook` aTwitter i rannu gwybodaeth ac 
mae gwefan yr ysgol yn cael ei datblygu. 
Mae gan y gymdeithas rieni hefyd dudalen penodol ar ‘facebook’. 

 
CYMDEITHAS RIENI 
Mae gennym gymdeithas rieni lewyrchus yn yr ysgol. Hoffem 
feddwl bod y Gymdeithas yn cyflawni tri peth: 



10 

1) Codi arian ar gyfer yr ysgol.  
2) Bod yn fforwm i drafod rhai materion strategol yr ysgol e.e. gwisg ysgol, holiaduron rhieni, 

meysydd i’w datblygu. 
3) Bod yn gyfrwng i rieni / gwarchodwyr, yn arbennig i rieni newydd  i ddod i adnabod ei gilydd 

yn well. 
Mae’r gymdeithas yn cyfarfod unwaith y tymor er mwyn trefnu digwyddiadau codi arian ar gyfer yr 
ysgol. Cynhelir cyfarfod cyntaf o’r gymdeithas yn gynnar yn nhymor yr Hydref. Mae croeso 
cynnes i bob rhiant ymuno â’r gymdeithas. 
 
CYTUNDEB CARTREF AC YSGOL 
Mae gan yr ysgol fel pob ysgol arall yn y Dalgylch gytundeb cartref ac ysgol i sicrhau bod cyfle i 
bob plentyn ffynnu a gwneud y gorau o’r cyfleoedd a gynigir iddo/iddi.  
Mae’n rhaid creu awyrgylch sy’n cynnig: 
• cariad, dealltwriaeth a chefnogaeth 
• canmoliaeth ac anogaeth 
• diogelwch a sicrwydd  
• disgyblaeth ac arweiniad 
• brwdfrydedd 
• profiadau newydd a chyfleoedd addysgu. 
 
Dim ond wrth i’r cartref a’r ysgol gydweithio y gallwn helpu bob plentyn i wneud y gorau 
o’i adnoddau a’i alluoedd. 
 
 
 
HYGYRCHEDD 
Mae yna addasiadau sylweddol wedi eu gwneud yn yr ysgol yn 
ddiweddar e.e. gosod rampiau i’r dosbarthiadau. Mae yna hefyd 
ystafell bwrpasol yn yr ysgol erbyn hyn ar gyfer plant ag 
anableddau. Mae’r ysgol yn sicrhau mynediad llawn i’r 
cwricwlwm i bob plentyn. Paratoir llythyrau / gohebiaeth o’r 
ysgol, ar lafar neu gyda phrint bras i rieni os oes angen. 
 
 
 
 
 
 
 
Y CWRICWLWM 
 
Swyddogaeth yr ysgol yw meithrin ac annog datblygiad pob plentyn fel unigolyn ac fel aelod o 
gymdeithas.  Fel unigolyn mae’n rhaid annog ei dwf corfforol, ymenyddol a moesol a rhoi cyfle 
iddo ddatblygu cymaint a phosibl.  Mae’r plentyn yntau yn aelod o’r gymdeithas a rhaid iddo 
fod yn barod i chwarae ei ran yn y gymdeithas y mae’n rhan ohoni. 
 
I’r diben hwn, bydd cwricwlwm yr ysgol yn rhoi’r cyfle i bob plentyn feithrin sgiliau sylfaenol, 
siarad, darllen, ysgrifennu, gwrando, sgiliau mathemateg, sgiliau sy’n cynnig cyfle i astudio a 
dehongli’r amgylchfyd, rhoi’r cyfle i feithrin agwedd gymdeithasol iach a chymwynasgar, yn 
darparu profiadau amrywiol ac yn cynnig cyfleoedd i’w mwynhau. 
 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=agreement&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_B-BBgWVYGMZ7M&tbnid=GBDgTB1yp3FDXM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.theshelbyreport.com/2012/07/11/save-mart-lucky-reach-tentative-agreement-with-union/&ei=qFQpVM7vOMLxaN_cgvAC&bvm=bv.76247554,d.d2s&psig=AFQjCNH7sA1h-WZXlZ9p8M4A5dpVgqMhFg&ust=1412081183113889�
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Mae’n statudol o fewn gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol i bob plentyn astudio agweddau 
ieithyddol, mathemategol, gwyddonol, technoleg, dyniaethau, y celfyddydau mynegiannol, ac 
addysg gorfforol.  Gwireddir hyn yn yr ysgol hon drwy waith themau sy’n cynnwys yr holl 
agweddau uchod tra’r un pryd yn gwneud y gwaith yn bleserus a phwrpasol i’r plant. 
 
Defnyddiwn gyfuniad o ddulliau ffurfiol ac anffurfiol sy’n dibynnu ar natur y gwaith.  Yn 
sylfaenol anelwn at gynnig addysg blentyn ganolog hynny yw, lle anogir plentyn i feithrin 
sgiliau ymchwilio, i feddwl yn rhesymegol, i ddatrys problemau a dehongli canlyniadau, ynghyd 
â gallu mynegi ei syniadau’n eglur. 
 
Ni olyga hyn ein bod yn anwybyddu’r angen am y dulliau dysgu mwy disgybledig.  
Cydnabyddwn mai’n ffurfiol y dylid dysgu rhai agweddau o’r gwaith, fel bo sylfaen gadarn yn 
cael ei gosod. 
 
Ein hamcan yn fras yw taro cydbwysedd rhwng y ddau ddull sy’n ein galluogi i gynnig yr 
addysg orau bosibl i’r plant.  
 
Sut bydd yr ysgol yn dysgu'r holl feysydd dysgu i  fy mhlentyn? 
Dewisiwn themau bywiog a gafaelgar ar gyfer pob tymor.  Wedi dewis y thema, mae'n orfodol 
mapio'r meysydd dysgu allan yn ofalus fel eu bod yn gweddu i'r themau.  Rhoddir pwyslais 
yn yr ysgol ar gynnwys y plant yn y broses gynllunio. Yn y modd yma, mae’r plant yn rhan 
greiddiol o’r ‘dysgu’. Rydym yn sicrhau bod datblygu llythrennedd a rhifedd yn treiddio trwy ein 
holl weithgareddau. 
 
Gyda dyfodiad y Ffrawaith Llythrennedd a Rhifedd Genedlaethol ochr yn ochr â’r Fframwaith 
Cymhwysedd Digidol rhoddwn gyfleoedd i’r plant ymarfer eu sgiliau ar draws y cwricwlwm.  
 
Yn unol â Pholisi Iaith Awdurdod Addysg Gwynedd, rhoddir safle cyfartal i ddysgu Cymraeg a 
Saesneg fel ei gilydd yn yr ysgol hon. Y nod sefydlog sydd gennym ydyw ceisio sicrhau bod 
pob disgybl yn hollol rhugl yn y ddwy iaith erbyn diwedd ei yrfa yn yr ysgol gynradd. 
 
Caiff y plant eu hannog i ddarllen amrediad o lyfrau ffeithiol a ffuglen.  Yn ogystal cânt y 
profiadau o siarad a gwrando mewn gwahanol sefyllfaoedd ac ysgrifennu i ddibenion 
gwahanol. 
 
Pan ddaw hwyrddyfodiad i mewn i’r ysgol h.y. plentyn nad yw’n siarad Cymraeg o gwbl, yna 
cynigir cwrs brys o dymor iddynt yn y ‘Ganolfan Hwyrddyfodiaid’ yn Llangybi.  Yno bydd y 
plentyn yn rhan o grwp dysgu bychan a bydd yn cael ei ddysgu gan arbenigwyr mewn dysgu 
Cymraeg fel ail iaith.  Yn ystod y tymor y bydd y plant yn ei dreulio yn y ganolfan byddant yn 
dilyn y cwricwlwm ysgol arferol yn ogystal â chael dysgu Cymraeg.   
 
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol 
Prif nod y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yw sicrhau fod gwaith rhifedd a llythrennedd 
addas i oedran a gallu y plentyn yn cael ei blethu i bob pwnc/ maes a ddysgir yn yr ysgol.  Yn 
Ysgol Nefyn ‘rydym yn cynllunio i sicrhau bod cyfle i blant ymarfer a datblygu’r sgiliau hyn ar 
draws yr holl gwricwlwm a thrwy’r ysgol. Rydym yn dysgu’r sgiliau hanfodol yn y gwersi iaith a 
mathemateg ac yna mae’r plant yn cael ymarfer y sgiliau mewn pynciau eraill.  
  
Y Fframwaith Sgiliau 
Yn ogystal â llythrennedd a rhifedd mae Fffrawmaith Sgiliau Cymru yn cynnig arweiniad i 
ddatblygu sgiliau eraill ar draws y cwricwlwm. Mae Ysgol Nefyn yn manteisio ar bob cyfle i 
feithrin y sgiliau yma 
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Datblygu Meddwl 
Bydd y plant yn dablygu eu meddwl ar draws y cwricwlwm trwy’r prosesau cynllunio, datblygu 
a myfyrio.   
Datblygu Technoleg Gwybodaeth 
Bydd y disgyblion yn datblgyu eu sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm trwy ddarganfod, 
datblygu, creu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau a thrwy  ddefnyddio ystod eang o offer a 
meddalwedd.   
  
  
Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol 
Nod y Fframwaith Cymhwysedd Digidol yw datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i 
lwyddo mewn byd cynyddol ddigidol. Yn Ysgol Nefyn rydym yn cynllunio i sicrhau fod y 
disgyblion yn cael cyfleoedd niferus i ddatblygu eu sgiliau TGCh yn drawsgwricwlaidd ar draws 
yr ysgol. 
Mae 4 llinyn yn perthyn i’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol:  
Dinasyddiaeth: Hunaniaeth, delwedd ac enw da,  Iechyd a lles,  Hawliau digidol, trwyddedu a 
pherchnogaeth, Ymddygiad ar-lein a seiberfwlio.  
Rhyngweithio a chydweithio: Cyfathrebu, Cydweithio, Storio a rhannu. 
Cynhyrchu: Cynllunio, cyrchu a chwilio, Creu, Gwerthuso a gwella.  
Data a meddwl cyfrifiadurol:  Datrys problemau a modelu, Llythrennedd gwybodaeth a data. 

 
Y CYFNOD SYLFAEN 
Cwricwlwm ar gyfer plant oedran Meithrin hyd at Blwyddyn 2 yw’r 
Cyfnod Sylfaen. Yn y Cyfnod Sylfaen mae’r ffocws ar ddarparu’r 
cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau drwy ysgogi 
gweithgareddau chwarae strwythuredig sy’n cael eu gwau i’r 
profiadau dysgu. 
Mae chwe maes dysgu i’r Cyfnod Sylfaen- 

  
• Datblygiad Personol a Chymderithasol 
• Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu 
• Datblygiad Mathemategol 
• Datblygiad Creadigol 
• Datblygiad Corfforol 
• Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd 

 
Amcanion Cyffredinol 
 
1. Datblygu sgiliau llafaredd, llythrennedd a rhifedd yng nghyd-destun symbylu 

chwilfrydedd, dychymyg a diddordeb plentyn. 
2. Cynyddu gwybodaeth y plentyn a datblygu ei allu i resymu er mwyn ei gynorthwyo i 

addasu i fyd sy'n gyflym newid ac yn mynd yn fwy soffistigedig yn ei brosesau a'i 
dechnegau, yn arbennig mewn perthynas â thechnoleg hysbysiaeth. 

3. Creu ym mhob plentyn yr awydd i geisio am fwy o wybodaeth a phrofiadau yn ystod ei 
fywyd a datblygu ei feddwl a'i synnwyr moesol ac ysbrydol. 

4. Cynorthwyo'r plentyn i fedru byw a gweithio gydag eraill a datblygu agweddau fydd yn 
ei alluogi i fod yn aelod cyfrifol o gymdeithas. 

5. Datblygu yn y plentyn sensitifrwydd, gwerthfawrogiad esthetig a sgiliau hamdden. 
6. Rhoi sylw arbennig i bob plentyn sydd ag anghenion arbennig, e.e. rhai eithriadol o 

alluog a rhai sydd dan anfanteision amrywiol. 
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7. Cyflwyno syniadau a chysyniadau a hynny trwy ddulliau bywiog a deinamig sy'n hawlio 
ymateb y disgybl. 

 
CYFNOD ALLWEDDOL 2 
MATHEMATEG 
Mae syniadau a thechnegau mathemategol yn rhan hanfodol o fywyd bob dydd 
ac yn cyfrannu’n sylweddol at ein dealltwriaeth o’r byd o’n cwmpas.  Anelir yn 
yr ysgol i 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, i drafod y pwnc gyda sicrwydd ac i ddefnyddio iaith fathemategol a’i gymhwyso 
i sefyllfaoedd yn y cartref, yr ysgol a’r gymdeithas. 
 
 
GWYDDONIAETH 
Cyflawnir y gwaith gwyddoniaeth fel rhan o astudiaeth ehangach neu ran o 
brosiect y dosbarth.  Drwy waith gwyddoniaeth disgwylir i’r plentyn ymdopi â 
sgiliau sylwi a manylu, rhoi cynnig ar ddehongli eu sylwadau a chreu arbrofion i 
bwyso a mesur eu damcaniaeth.  Bydd gwaith paratoi manwl i sicrhau fod y 
gwaith a gyflwynir o fewn themau’r dosbarthiadau yn ateb gofynion y Cwricwlwm 
Cenedlaethol. 
 
 
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.  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.  
 
 
DEFNYDD O'R GYMRAEG A'R SAESNEG 
Credwn fod gan holl blant yr ysgol hawl i dyfu yn ddinasyddion dwyieithog.  Parchwn famiaith 
pob disgybl a cheisiwn eu hannog i ddatblygu eu hyfedredd yn eu hail iaith, boed yn Gymraeg 
neu'n Saesneg. 
 
Mae nodau ieithyddol yr ysgol hon yn unol â nodau Polisi Dwyieithog yr Awdurdod Addysg. 
 
Gweithredir y polisi drwy: 
 

i) sicrhau yn y Dosbarth Meithrin a Derbyn, trwy ddarpariaeth a threfniadaeth bwrpasol  
         a sensitif, y rhoddir i bob plentyn sylfaen gadarn yn y Gymraeg er mwyn ei (g)alluogi i  
         gyrraedd y nôd o ddwyieithrwydd llawn maes o law. 

 ii) adeiladu ym Mlwyddyn Dau ar y sylfaen a osodwyd i'r Gymraeg drwy 
Addysg Feithrin, Derbyn a Blwyddyn 1, cadarnhau a datblygu mamiaith y plentyn o 
ddysgwr Cymraeg ac ymestyn gafael y plentyn ar y Saesneg. 

iii) yng Nghyfnod Allweddol 2, cadarnhau a datblygu Cymraeg a Saesneg pob 
 plentyn yn eu holl agweddau goddefol a gweithredol, er mwyn sicrhau ei 
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 fod/bod yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu'n rhwydd a hyderus yn y  
 ddwy iaith pan fo'n trosglwyddo i'r Ysgol Uwchradd. 
 
Y Gymraeg yw iaith gyfathrebol ac addysgol yr ysgol hon.  Y Gymraeg yw prif iaith cyfrwng y 
dysgu - i gyflwyno a chofnodi - ar draws y cwricwlwm. 
 
Cyflwynir Saesneg ym Mlwyddyn 2 yn y Cyfnod Sylfaen neu pan ystyrir y plentyn i fod yn 
barod, ac yna cynyddir ei defnydd yn gyson trwy Gyfnod Allweddol 2 i gyflwyno a chofnodi - fel 
y gall pob plentyn ei defnyddio'n hyderus i ymwneud ag amrywiol feysydd y cwricwlwm erbyn 
Blwyddyn 6, hynny yw, bydd yn ddwyieithog. 
 
 
TECHNOLEG GWYBODAETH 
 
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. Yn Ysgol 
Nefyn rhoddir 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 yn gyson ac mae cyflenwad sylweddol o gyfrifiaduron, 
chromebooks ac i-pads yn yr ysgol erbyn hyn. 
  
 
DYLUNIO A THECHNOLEG 
 
Bydd llawer o’r gwaith technoleg yn defnyddio pethau wedi eu taflu 
o’r cartrefi - fel hen boteli hylif golchi llestri, cartonau iogwrt a’u 
tebyg.  Bydd y plant hefyd yn cael cyfle i ddefnyddio pethau fel 
setiau adeiladu, motorau trydan a dyfeisiadau a reolir gan 
gyfrifiaduron. Eto bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud fel rhan o 
thema a fydd yn ymdrin â nifer o wahanol agweddau o’r cwricwlwm. 
 
 
Y DYNIAETHAU (HANES A DAEARYDDIAETH) 
Fel rhan o’r gwaith themau y cyflwynir y dyniaethau a’n hamcanion yma yw datblygu plant sy’n 
mynd i dyfu i fod yn aelodau cyflawn o’u cymunedau ac yn oedolion sy’n mynd i gyfrannu’n 

gadarnhaol tuag at ddyfodol eu cymuned ac, ar yr un pryd i feithrin parch 
tuag at yr amrywiaeth o werthoedd a chymdeithasau gwahanol sydd i’w cael 
yn y byd. 
 
Drwy astudiaethau daearyddol ceisir cyflwyno fframwaith o wybodaeth am 
leoliad a lleoedd ac am nodweddion pwysig cyfundrefnau ffisegol y Ddaear 
ac effaith dyn ar ei amgylchfyd.  Rhoi ymdeimlad o’r gorffennol a ffordd o fyw 
yw ein hamcan wrth gyflwyno hanes i’n plant. Ceisir datblygu ynddynt 

ymdeimlad o amser, dilyniant, newid a chronoleg i’w cael i sylweddoli sut mae’r gorffennol 
wedi ffurfio’r gymdeithas a’r byd y maent yn rhan ohono a hefyd i gael perspectif o’r presennol 
– ei  gwerthoedd, ei harferion a’i chysylltiadau. 
 
 
ADDYSG GREFYDDOL 
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Mae gwasanaethau boreol yr ysgol yn rhan bwysig o ethos ac ymdeimlad yr ysgol. Cysylltir yr 
agwedd grefyddol â phrofiadau plant yn eu bywydau beunyddiol, gan bwysleisio’r agwedd o 
feddwl am eraill a gofalu amdanynt. Cyflwynir gwybodaeth am grefyddau’r byd ond pwysleisir y 
grefydd Gristnogol. Mae’r Addysg Grefyddol a gyflwynir yn seiliedig ar faes llafur 
cydnabyddedig yr Awdurdod Addysg a’r hyn sy’n cael ei gynnwys yn y Cwricwlwm 
Cenedlaethol. Trefnir casgliadau tuag at achosion dyngarol lleol a chenedlaethol.  Rhoddir 
hawl i rieni i eithrio’u plant o wersi Addysg Grefyddol a Chydaddoliad os bydd rhesymau 
priodol. 
  
 
CYD-ADDOLI 
Mae cyd-addoliad yn digwydd yn ddyddiol yn yr ysgol fel a ganlyn:- 
 
Dydd Llun   Adran Babanod/Iau (yn y dosbarthiadau) 
Dydd Mawrth   Ysgol gyfan  
Dydd Mercher  Adran Babanod/Iau (yn y dosbarthiadau) 
Dydd Iau   Ysgol gyfan 
Dydd Gwener  Adran Babanod/Iau (yn y dosbarthiadau) 
 
Bydd y gwasanaethau hyn yn Gristnogol yn bennaf, ond rhoddir sylw i gredoau eraill o bryd i’w 
gilydd. Hefyd gwahoddir criw ‘Agor y Llyfr’ ac Anti Nia i’r ysgol  i gynnal gwasanaethau. 
 
 
 
CERDDORIAETH 
Rhoddir cyfle i bob plentyn gael gwersi Cerddoriaeth sy’n cynnwys canu, cyfansoddi a gwaith       
offerynnol.  Rhoddir pwyslais yn y rhaglenni hyn ar ddysgu caneuon/emynau hen a newydd i’r  
plant.  Rhoddir cyfle i’r plant wrando ac ymateb i amrywiaeth o wahanol fathau o gerddoriaeth, 
i ddod yn ymwybodol o batrwm a rhythm, i symud a dawnsio, ac i greu eu cerddoriaeth ei 
hunain i wahanol ddibenion. Daw athrawon teithiol i’r ysgol a caiff plant o flwyddyn 4 i fyny 
gynnig gwersi ffidil, telyn, gitar ac offerynnau pres ganddynt am ffi blynyddol o £105.  
Cynhelir Cyngherddau Diolchgarwch, Gwyl Ddewi a Nadolig yn y 
neuadd lle caiff pob plentyn y cyfle i ymddangos ar y llwyfan.  Mi 
fydd yr ysgol yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yn flynyddol hefyd. 
  
 
 
 
 
CELF 
Mynegiant yw celfyddyd lle defnyddiar plentyn ei synhwyrau i sylwi, i ddychmygu, i ryfeddu ac i 
greu. Credwn yn gryf fod gan y celfyddydau swyddogaeth bwysig iawn yn 
natbylgiad y plentyn a byddwn yn ei ysgogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
cerddorol, drama, symud a dylunio, crefft a thechnoleg. Yn yr ysgol rhoddir cyfle i 
bob plentyn i roi ei ddychymyg, ei wreiddioldeb a’i chwilfrydedd ar waith. 
  
 
 
ADDYSG GORFFOROL 
ADDYSG GORFFORL A GEMAU YN YSGOL NEFYN 
 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=praying+hands&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xPYW9T460qI_mM&tbnid=NmuFg53Q2Rb2LM:&ved=0CAcQjRw&url=http://sweetclipart.com/praying-hands-1-1284&ei=-FwpVJ_CMongaKqmgcAK&bvm=bv.76247554,d.d2s&psig=AFQjCNG7S3WiUdxwNnR2CKvSYMV0JvHJwA&ust=1412083289465936�


16 

Mae’r ysgol hon yn rhoi cryn bwyslais ar Addysg Gorfforol a gemau. 
Bydd disgyblion yr ysgol yn mwynhau amrywiaeth eang o brofiadau 
Addysg Gorfforol. Darperir cyfleoedd a fydd yn eu  galluogi i gynllunio, i 
gymryd rhan ac i werthuso amrywiaeth o weithgareddau sy’n briodol i’w 
hoed a’u hanghenion. Yn ogystal â gwella sgiliau corfforol, iechyd a 
ffitrwydd ein plant credwn fod datblygu gwerthfawrogiad o chwarae teg 
a chystadleuaeth onest  yn hanfodol bwysig. Byddwn yn annog pawb 
sydd yn gysylltiedig â’r ysgol i fabwysiadu ymrwymiad gydol oes i ffordd 
iach, weithgar a phleserus o fyw. 
 

 
Disgwylir i’r disgyblion wisgo trowsus byr a chrys ‘T’ gydag esgidiau 
ysgafn ar gyfer y gwersi a’u dychwelyd adref ar ddiwedd pob wythnos. 
Os bydd plentyn yn dymuno cael ei esgusodi o wersi Addysg Gorfforol 
am resymau meddygol rhaid cael nodyn gan ei 
riant / warchodwr.  
 
 

 
GWERSI NOFIO 
Mae'r ysgol yn trefnu gwersi nofio ar gyfer plant yr ysgol i gyd ar 
gyfartaledd am gyfnod o dymor ar y tro.  
Fe fydd bob plentyn angen gwisg nofio a thywel ar y dydd. 
Gofynnwn yn garedig i’r rhieni gyfrannu £2 tuag at gostau cludiant y 
plant i’r pwll nofio.  
 
 
Nodau’r ysgol o ran chwaraeon a darpariaeth chwaraeon: 

1. Rhoi cyfle i’r plant brofi llwyddiant mewn ystod eang o 
chwaraeon 

2. Hybu’r plant i fod yn hyderus yn eu gallu athletaidd a’u defnydd 
o offer chwaraeon 

3. Parhau i gystadlu mewn gweithgareddau dalgylchol/sirol a 
cheisio ehangu hynny i gystadlaethau newydd pan mae’n 
bosibl. 

4. Manteisio ar gynnig arbenigwyr i hyfforddi a hyrwyddo polisiau 
ieuenctid y clybiau chwaraeon lleol. 

 
 
ADDYSG RHYW 
Yn unol â pholisi’r ysgol, byddwn yn ychwanegu yn gyfrifol ac yn ddatblygiadol at wybodaeth a 
dealltwriaeth y plant am eu cyrff a’u perthynas a’r byd o’u cwmpas. Trwy wneud hyn bydd 
disgyblion yn gallu delio yn well gyda glasoed gan ddatblygu sgiliau a hunan barch i fod yn 
hyderus yn eu harddegau.  
 
 
 
DARPARIAETH AR GYFER PLANT AG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL 
Darpariaeth ar gyfer Plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 
  
Mae’r polisi hwn yn seiliedig ar y deddfwriaeth a’r dogfennau canlynol; 

• Deddf addysg 1993 
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• Rhestr Argymhellion ar Adnabod Anghenion Dysgu Ychwanegol a’u Hasesu 
• Ffeil Anghenion Dysgu Ychwanegol Deddf Addysg 1893 
• Polisi Iaith yr Awdurdod Addysg 
• Rheoliadau Addysg Anghenion Arbennig (Gwybodaeth) 1994 
• Côd Ymarfer Anghenion Arbennig Cymru 
• Asesu a Darparu ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cynllun Asesu Da CRISP) 

  
Egwyddorion 
Yr ydym fel ysgol yn anelu at weithredu yn unol â’r egwyddorion isod fabwysiadwyd gan 
Bwyllgor  Addysg Gwynedd. 

• Sicrhau cyfle cyfartal cwricwlaidd a chymdeithasol i blant ag anghenion addysgol 
ychwanegol. 

• Cyd-weithio’n effeithiol ag asiantaethau statudol eraill perthnasol i’r maes megis yr 
Awdurdod Iechyd a’r Gwasanaethau Cymdeithasol. 

• Sefydlu partneriaeth â rhieni a Chyrff Gwirfoddol sy’n eu cynrychioli. 
• Sicrhau ymateb Awdurdod Addysg cyfan ac ysgol gyfan i Anghenion  Addysgol 

Arbennig a pheidio â chyfyngu cyfrifoldeb i staff penodol.  
  
  
Amcanion 
Ein nod yn Ysgol Nefyn yw gwneud ein gorau i sicrhau tegwch addysgol a chymdeithasol i bob 
un plentyn ar draws yr ystod gallu. Gobeithiwn hefyd fedru gofalu fod pob unigolyn yn cael y 
cyfle  gorau i weithio hyd at eithaf ei allu a hynny trwy waith ysgrifenedig neu ymarferol mewn 
cyd-destun dwyieithog. Gobeithio hefyd ein bod yn medru cael pob plentyn i sylweddoli’n llawn 
ei lawn botensial a’i ddawn unigryw ei hun. 
Anelir at: 

• Sicrhau bod cyfundrefn yn bodoli yn yr ysgol i adnabod yn gynnar y plentyn sydd 
ganddo anawsterau a all fod yn llesteirio ei addysg. 

• Casglu gwybodaeth ynghyd gan athrawon ac eraill i sicrhau y ceir dealltwriaeth orau 
am   natur anawsterau’r plentyn. 

• Sicrhau y caiff y ddarpariaeth angenrheidiol ei gwneud ar gyfer unrhyw ddisgybl 
sydd ag anghenion addysgol arbennig. 

• Sicrhau cydweithrediad a chefnogaeth y rheini ac eraill mewn perthynas ag adnabod 
a darparu gwasanaeth. 

  
Polisi Anghenion Addysgol Arbennig Ysgol Nefyn 
Gellir gofyn am gopi o’r Polisi yn yr ysgol. 
  
  
 
PLANT MEWN GOFAL 
Mae gan bob plentyn yng ngofal yr awdurdod lleol yr hawl i gael mynediad i holl wasanaethau 
addysg a derbyn pob cyfle a chymorth i ddatblygu’n addysgol ac yn gymdeithasol. Bydd 
Gwasanaeth Ysgolion Gwynedd yn unol â’i dyletswydd statudol yn cynghori a chynorthwyo 
ysgolion i ddiogelu a hyrwyddo lles a chyflawniad addysgol plentyn sy’n derbyn gofal. 
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Y Pennaeth yw’r person sy’n benodol gyfrifol am hyrwyddo cyflawniad plant sy’n derbyn gofal 
mewn addysg. 
CYSWLLT Â'R CARTREF 
Ni all yr ysgol hon lwyddo heb gefnogaeth rhieni / gwarchodwyr. Rydym felly, yn eich annog i 
ymddiddori yn addysg eich plant a bod yn gefn i'r ysgol yn ei gwaith ac yn ei gweithgareddau 
cyhoeddus. 
Gall unrhyw riant / gwarchodwr sy'n dymuno trafod  agwedd ar addysg eu plant drefnu  i wneud 
hynny trwy gysylltu â'r Pennaeth (trwy lythyr, ebost  neu ar y ffôn). 
Cynhelir noson rieni cyn y Nadolig a noson agored ar ddiwedd tymor yr Haf. 

 
Dylid gwneud pob ymdrech i gysylltu â’r ysgol yn ystod oriau gwaith arferol, 
h.y. rhwng 8.50 y bore a 3.15 y prynhawn ond, byddem yn gwerthfawrogi pe 
byddech yn ymdrechu i gysylltu â ni yn ystod amser egwyl – rhwng 10.30 a 
10.45 y bore, rhwng 12.15 ac 1.00 a rhwng 2.00 a 2.15 y prynhawn – pan nad 
ydy’r staff yn dysgu. 

Ni ddylid cysylltu â’r staff o gwbl gartref gyda’r nos, yn ystod y penwythnosau nac yn ystod y 
gwyliau ond mewn gwir argyfwng!  
 
 
 
CINIO YSGOL 
Paratoir cinio ysgol bob dydd gyda’r mwyafrif o’r plant yn ei dderbyn.  
Gwneir trefniadau hefyd i’r plant sy’n dod â phecyn bwyd eu hunain i’w 
fwyta ymysg y plant eraill.   
Os gwelwch yn dda a wnewch chi sicrhau bod arian cinio yn cael ei dalu o 
flaen llaw ar ddydd Llun ar System Talu Ar Lein yr ysgol - Sef School 
Gateway.  Y pris, ar hyn o bryd, ydy £2.50 y diwrnod - £12.50 yr wythnos. 
Diolch. 
 
 
CLWB BRECWAST 
Cynhelir clwb brecwast yn yr ysgol bob bore rhwng 8:10 ac 8:50 (pan fydd gloch yr ysgol yn 
canu). Mae yna gôst o £1.00 os bydd eich plentyn yn cyrraedd cyn 8:35. Hoffwn ategu nid yw’r 
ysgol yn gyfrifol am eich plentyn cyn 8:50 onibai ei fod ef/hi yn y clwb brecwast.  
 
 
GOFAL BUGEILIOL/RHOI MEDDYGINIAETH 
Bydd staff yr ysgol yn gofalu am unrhyw blentyn sydd yn mynd yn sâl neu’n cael damwain a’i   
gysuro. Mae gan ddau aelod o staff yr ysgol gymhwyster Cymorth Cyntaf fel ein bod yn gallu 
sicrhau bod yna staff cymwysiedig ar dir yr ysgol bob amser. Mae’r holl staff wedi cael 
hyfforddiant cymorth cyntaf sylfaenol. Bydd unrhyw ddamwain yn cael ei gysidro a’i asesu gan 
y Cymorthydd Cyntaf ac yna bydd yr ysgol yn cysylltu â’r rhiant i gasglu’r plentyn os fydd 
angen.  Mae’n hanfodol bwysig bod yr ysgol yn cael gwybod yn syth os yw eich manylion 
cyswllt yn newid. Bydd cofnod o bob damwain yn cael ei gadw ac mi fydd staff yr ysgol yn 
ffonio adref i egluro beth ddigwyddodd.  Mewn achosion brys lle na ellir cysylltu gyda’r rhieni 
bydd y Cymorthydd Cyntaf a’r Pennaeth yn ymateb a gweithredu yn ôl y galw. 
  
 
ANADLYDDION ASTHMA 
Mae’n ofynnol i rieni plant sydd angen anadlyddion Asthma lenwi ffurflen AM5.  Nid oes angen 
cadw'r anadlyddion dan glo. 
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LLEFRITH A FFRWYTHAU 
Yn ôl trefniadau Cyngor Gwynedd mae pob plentyn dan saith oed yn 
derbyn llefrith am ddim yn Ysgol Nefyn.  Gan ein bod yn rhan o Gynllun 
Ysgolion Iach Gwynedd rhoddwn gyfle i bob plentyn ddod a ffrwyth gyda 
hwy i’w fwyta fel byrbryd yn ystod y bore, yn ddyddiol. 
Caniateir i’r plant ddod a photel o ddŵr gyda hwy i’r ysgol yn ddyddiol 
hefyd. 
 
 
 
TREFNIADAU DIWEDD DYDD 
Os fydd unrhyw newidiadau i drefniadau arferol diwedd dydd, a fuasech mor 
garedig â gadael i’r ysgol wybod drwy lythyr neu dros y ffôn ar y diwrnod 
hwnnw os gwelwch yn dda. 
 
 
 
YSGOL IACH 
Mae’r ysgol yn rhan o gynllun ysgolion iach y cyngor ac wedi derbyn y wobr uchaf sef y Wobr 
Ansawdd Genedlaethol. 
 
Mae cynllun ‘Ysgolion Iach Gwynedd’ yn cael ei reoli mewn partneriaeth 
gyda Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol Cymru, Cyngor Gwynedd a'r 
Bwrdd Iechyd Lleol.  
Mae’r cynllun yn galluogi ysgolion i gyfrannu’n bositif tuag at iechyd a lles 
eu disgyblion, athrawon a’r gymuned ehangach drwy ddatblygu 
amgylchedd sy’n hyrwyddo iechyd. 
Mae ‘Ysgolion Iach’ yn cyflwyno agweddau iechyd a lles drwy’r:-  

• Cwricwlwm Cenedlaethol 
• Cwricwlwm cudd ac ethos yr ysgol 
• Datblygu ar y cysylltiadau sydd yn bodoli eisoes rhwng y cartref, y gymuned ac 

asiantaethau arbenigol. 
 
 
 
YSGOL WERDD 
Mae’r ysgol yn rhan o’r cynllun Eco Ysgolion sy’n hyrwyddo edrych ar ôl yr  
amgylchedd lleol a’r byd ehangach. Nod y cynllun yw addysgu hyn i’r plant fel  
‘ffordd o fyw’ cynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Mae’r Cyngor Eco yn arwain ar y cynllun o fewn yr 
ysgol. 
 
 
CLYBIAU 
Trefnir clybiau’r ysgol yn dilyn ymgynghoriad gyda’r plant. Fe arfer bydd clybiau’r ysgol yn cael 
eu cynnal rhwng 3:15 a 4:15. Y math o glybiau a gynhelir ydi pêl-droed, celf, cyfrifiaduron, 
coginio a gwnio. Cynhelir gweithgareddau yr Urdd hefyd ar nos Lun bob pythefnos yn nhymor 
y Gwanwyn. 
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CYNGOR YSGOL 
Bydd y disgyblion yn ethol aelodau o’r Cyngor Ysgol yn flynyddol. Eu gwaith yw sicrhau bod 
llais y plentyn yn cael ei glywed a’i weithredu  arno. 
Yn Ysgol Nefyn mae’r disgyblion yn cael cyfle i: 

· Gynnig syniadau ar sut i wella eu hamgylchfyd dysgu. 
· Roi barn a sylwadau am fywyd yr ysgol. 
· Gyfrannu at wneud yr ysgol yn le hapusach. 
· Sicrhau fod yr ysgol yn sefydliad plentyn canolog. 

 
 
GWERSI CERDD 
Mae’r ysgol yn derbyn gwasanaeth cerdd peripatetig (Cynllun William Mathias) sy’n golygu y 
gellir cynnig gwersi offerynnol i’r disgyblion.  Codir tâl o £35 y tymor am y gwersi. Y gwersi a 
gynigir ar hyn o bryd yw corn a gitar.  
  
 
 
GWISG YSGOL 
Mae gan yr ysgol hon wisg swyddogol. Teimlir bod gwisg ysgol yn arwain at feithrin balchder 
yn yr ysgol ac ymdeimlad o berthyn iddi.  
 
NODER: Mae’n hanfodol rhag cymysgu dillad bod enw/au eich  
  plentyn/plant ar bob dilledyn!  
 
Y wisg yw: 
Crys polo melyn a chrys chwys glas tywyll gyda logo’r ysgol arnynt. Gellir 
archebu’r wisg ysgol gan gwmni Pwyth Pistyll neu Cloth World ym Mhwllheli.   
Trowsus du neu las tywyll hir neu gall y genethod wisgo sgert.   
 
Caniateir gwisgo clustlysau styds ond nid ar ddiwrnodau pan mae gwersi nofio, os gwelwch yn 
dda. Anogir y plant i glymu gwalltiau hir er diogelwch a glanweithdra. 
   
 
 
 
 
ABSENOLDEB O`R YSGOL 
Presenoldeb ac Absenoldebau  
Mae gan yr ysgol ddyletswydd i sicrhau bod disgyblion yn mynychu’n rheolaidd. Yn unol â 
rheolau’r Cynulliad, mae’n rhaid i bob ysgol wahaniaethu rhwng absenoldeb awdurdodedig 
(salwch, ymweld â’r doctor a.y.y.b.) ac absenoldebau heb awdurdod. Gofynnwn i chwi adael i’r 
ysgol wybod am bob absenoldeb drwy nodyn, alwad ffôn neu e-bost. Er diogelwch, bydd yr 
ysgol yn ffonio’r cartref ar ddiwrnod cyntaf absenoldeb os na dderbynnir neges. 
 
Absenoldebau awdurdodedig 
Mae hyn yn cynnwys salwch neu apwyntiad meddygol. Mae modd hefyd gofyn am hyd at 
ddeng niwrnod o wyliau mewn un flwyddyn ysgol. Mae’r Pennaeth yn ystyried y ceisiadau hyn 
ar sail unigol. Rydym yn annog rhieni’n gryf i beidio â thynnu eu plant allan yn ystod y flwyddyn 
ysgol gan fod parhâd yn bwysig i sicrhau dysgu effeithiol. 
 
Anawdurdodedig 
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Cofnodir unrhyw absenoldebau heb eu hesbonio fel rhai anawdurdodedig. Mae cofnodion am 
bresenoldeb yn cael ei gadw a’i fonitro gan yr Awdurdod Addysg Lleol. 
  
Mae gan Swyddog Llês Addysg yr awdurdod hawl i ymweld â chartrefi unrhyw rieni yr ystyrir 
bod ffigyrau presenoldeb eu plentyn yn bryder i’r ysgol a’r AALl. 
  
 
PRESENOLDEBAU AM Y FLWYDDYN Medi 2020 -  Mai  2021 
 

Presenoldeb      95% 
Absenoldebau wedi eu awdudodi        5% 
Absenoldebau anawdurdodedig        0 

 
 
PERFFORMIAD YR YSGOL 
Canlyniadau Asesiad Athro 2020-21 
Cyfnod Sylfaen 
Dim canlyniadau statudol eleni 
 
Canlyniadau Asesiad Athro 2020-21 
Cyfnod Allweddol 2 
Dim canlyniadau statudol eleni 
 
 
 
YMDDYGIAD 
Rydym yn canolbwyntio ar wobrwyo ymddygiad da yn Ysgol Nefyn. Mae hyn yn creu 
awyrgylch positif yn yr ysgol ac yn cyrfannu at y meddylfryd dysgu effeithiol sydd yma.  
Ein arwyddair “Angor gadarn cyn hwylio’r don”, sy’n graidd i’n holl weithredoedd. Trwy hyn 
rydym yn hyrwyddo gwerthoedd yn y plant o Ymdrech, Parch, Dal ati, Cydweithio a Mentro. 
 
 
 
 
DYMA REOLAU AUR YSGOL NEFYN 
1. Rydym yn blant addfwyn. 
2. Rydym yn garedig a chymwynasgar.  
3. Rydym yn gwrando.  
4. Rydym yn onest. 
5. Rydym yn gwneud ein gorau ym mhopeth. 
6. Rydym yn edrych ar ôl eiddo. 
 
 
GWAITH CARTREF 

Gosodir gwaith cartref ffurfiol ac anffurfiol i’r plant yn achlysurol yn y 
Cyfnod Sylfaen ond fwy rheolaidd yn Cyfnod Allweddol 2.  Bydd y gwaith 
yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau rhifedd a llythrennedd ac yn ategu i 
hyn sy’n digwydd yn y dosbarth.  Yn ogystal bydd cyfle i’r plant weithio ar 
themâu neu brosiectau unigol a phan ddigwydd hynny gofynnwn yn 
garedig i’r cartref gydweithredu i hybu gwaith y plant.  
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Rydym yn annog bob plentyn i ddarllen yn rheolaidd ac i ymarfer eu tablau. 
 
 
DARLLEN 
Mae`r Cynllun Darllen hefo’n Gilydd yn weithredol yn yr ysgol ac rydym yn annog plant I 
ddarllen yn rheolaidd yn yr ysgol ac adref. 
 
 
Canllawiau ar gyfer cynorthwyo eich plentyn wrth ddarllen 

1. Ceisiwch gael amser arbennig bob diwrnod ar gyfer darllen gyda’ch plentyn. 
 Gadewch i’r cyfnod hwn o ddarllen fod yn gyfnod byr, pleserus. 

2. Yn y dyddiau cynnar fe welwch mai cofio geiriau mae plant bach yn aml ac nid eu 
darllen. Mae hyn yn rywbeth arferol sydd i’w ddisgwyl. 

3. Gadewch i’ch plentyn ddefnyddio’r lluniau i’w cynorthwyo i ddehongli’r geiriau. 
4. Peidiwch a bod yn or-awyddus i ymyryd os yw eich plentyn yn cael trafferth gyda gair 

ond os yw’r gair yn un diethr yna gallwch ddweud y gair. Byddwch yn 
amyneddgar pan fydd eich plentyn yn cael trafferthion a byddwch yn 
barod i ganmol pob llwyddiant. 

5. Peidiwch â bod yn siomedig os yw eich plentyn yn awyddus i ddarllen 
yr un storiau drosodd a throsodd. Buan y mae plant yn sefydlu stôr o 
hoff lyfrau. 

6. Parhewch i ddarllen stori cyn mynd i’r gwely i’ch plentyn cyhyd ag y 
mae yn mwynhau’r profiad. 

7. Wedi i chwi orffen darllen stori i blant bach gallwch chwarae gêm fach syml gyda hwy.  
 

 
ASESU 
Mae asesu yn broses barhaus, sy’n digwydd o ddydd i ddydd yn Ysgol Nefyn. Rhoddir yr 
pwyslais ar ‘asesu ar gyfer dysgu’ yn yr ysgol sef proses barhaus sy’n galluogi’r athrawon i 
gynllunio`n ofalus ar gyfer y cam nesaf yn natblygiad eich 
plentyn. Defnyddir meddalwedd asesu pwrpasol i gynorthwyo 
gyda’r gwaith yma.  
Bydd plant pedair oed yn cael eu hasesu yn fuan ar ôl cyrraedd 
yr ysgol i roi asesiad o allu’r plentyn ac i adnabod anghenion. 
Ar ddiwedd Cyfnod Sylfaen (Bl 2) a Chyfnod Allweddol 2 (Bl 6) 
fe fydd yr athrawon yn asesu’r plant yn statudol. Trosglwyddir y 
canlyniadau a’r asesiadau parhaus gan athro / athrawes Bl 6 i’r 
Ysgol Uwchradd, fel bod y broses asesu’n gallu parhau’n 
rhwydd. Fe fydd eich plentyn o flwyddyn 2 i flwyddyn 6 yn 
eistedd Profion Cenedlaethol Llywodraeth Cymru mewn Rhifedd 
a Llythrennedd. (Ni fydd plant blwyddyn 2 a 3 yn eistedd y profion darllen Saesneg.) 
  
 
TREFN GWYNO 
Y ffordd orau i ddatrys cwyn am yr ysgol ydi dod i mewn i'r ysgol i drafod yr achos, fel arfer 
bydd hyn yn ddigon a bydd yr achos wedi ei ddatrys yn sydyn.  
Os bydd gan riant gwyn mwy swyddogol am yr ysgol byddwn yn dilyn canllawiau i geisio 
datrys yr anghydfod. Mae'r drefn llawn wedi ei nodi yn y polisi sydd yn yr ysgol. 
Dyma amlinelliad bras o'r camau i ystyried cwyn 'gyffredin': 
 
Cam 1 
Aelod o staff yn ystyried y gwyn 
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• Ymchwilio ac ymateb o fewn 5 diwrnod ysgol 
 
Cam 2 
Pennaeth yn ystyried y gwyn 

• Ymchwilio ac ymateb o fewn 5 diwrnod ysgol 
 
* fel arfer bydd Cam 1 a Cam 2 yn digwydd gyda phob cwyn. 
 
Cam 3 
Is-bwyllgor Cwynion Y Corff Llywodraethol yn ystyried y gwyn. 

• Cydnabyddiaeth ffurfiol o fewn pum niwrnod ysgol. 
• Caiff ei ystyried mewn cyfarfod o bwyllgor cwynion y Corff Llywodraethu o fewn 15 

niwrnod o’i dderbyn. 
• Caiff penderfyniad y pwyllgor, yn cynnwys rhesymau ac unrhyw weithredu o ganlyniad 

i’r gwyn, ei anfon yn ysgrifenedig at yr achwynydd o fewn 5 diwrnod i gyfarfod y 
pwyllgor. 

 
Dylid cysylltu â'r ysgol i wneud apwyntiad i drafod unrhyw gwyn gyda'r Pennaeth. Os bydd 
cwyn am y Pennaeth, yna dylid cysylltu â chadeirydd y llywodraethwyr 
 
 
CODI TÂL AM WEITHGAREDDAU 
Yn gyffedinol, ni chodir tal am weithgareddau addysgol ble mae’n bosib, ond polisi’r ysgol yw 
codi tal am weithgareddau sy’n digwydd y tu allan i oriau’r ysgol neu nad ydynt yn rhan o’r 
cwricwlwm, megis gwersi offerynnol. 
Gofynnir am gyfraniadau gwirfoddol tuag at gostau megis: 

• teithiau addysgol lle bo angen; 
• cludiant i wersi nofio / addysg gorfforol; 

Ni eithrir unrhyw blentyn o weithgareddau ar sail amharodrwydd neu anallu i gyfrannu’n 
wirfoddol. 
 
 
 
Y GYMUNED 
Ymfalchiwn mewn perthynas agos â’r gymuned. Cydweithiwn yn agos 
gyda’r Cyngor Tref a’r Cynghorydd Lleol i sicrhau fod gan y plant 
fewnbwn yn natblygiad eu hardal. 
 
 
 
Ein nôd yw :- 
. Galluogi pob unigolyn i feithrin gwybodaeth, agweddau a sgiliau sy`n berthnasol i fywyd 

mewn byd sy`n prysur newid. 
. Annog cyswllt rhwng yr ysgol hon ac ysgolion eraill, diwydiant a masnach er mwyn 

datblygu dealltwriaeth y plentyn o fywyd economaidd ei ardal. 
. Annog yr ysgol i hyrwyddo cysylltiadau â`r gymuned leol a chymdeithas yn gyffredinol, 

trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddol a chymunedol. 
. Cynnwys elfen o weithgareddau hamdden ym mhrofiad addysgol pob plentyn fel y 
 gallant ddefnyddio`u oriau hamdden yn greadigol ac i bwrpas.  
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POLISI CYFFURIAU 
Y mae corff llywodraethol Ysgol Nefyn yn cydnabod pwysigrwydd mabwysiadu polisi cyffuriau 
er mwyn diogelu pawb yng nghymuned yr ysgol rhag problemau sy`n deillio o`r camddefnydd 
o gyffuriau, alcohol a thybaco yn ein cymdeithas. 
 
 
DATGANIAD POLISI ~ BWLIO 
Yn unol â pholisi Awdurdod Addysg Gwynedd, mae Ysgol Gynradd  Nefyn yn ystyried bwlio yn 
fater o gonsyrn a allai effeithio’n uniongyrchol ar holl naws ac ethos yr ysgol. 
Nid yw’r ysgol yn goddef bwlio ar unrhyw ffurf ac fe gymerir camau pendant i geisio sicrhau na 
fydd yr un plentyn dan ein gofal yn gorfod dioddef effeithiau bwlio. 
 
Rydym fel ysgol yn datgan ac yn cydnabod y canlynol -: 

• Bod bwlio yn bodoli yn y byd ac y gall fynegi ei hun ar sawl ffurf e.e. corfforol, 
geiriol,emosiynol. 

• Dylid delio gyda unrhyw achos o fwlio cyn gynted â phosibl.  
• Mae gennym gamau pendant i’w dilyn.  
• Bod ‘dioddefwr’ a ‘bwli’ ym mhob achos. Dylid ymdrin a’r ddwy ochr i’r stori. 

 
 
POLISI CYFLE CYFARTAL YSGOL NEFYN 
 
NÔD 
Nôd ac amcan Ysgol Nefyn yw cyflwyno addysg gyflawn  i bob disgybl er mwyn ei baratoi a 
hyrwyddo`i ddatblygiad i fod yn unigolyn cytbwys a chanddo feddwl agored. 
 
. Ystyrir fod pob unigolyn yn gyfartal â rhoddir parch i bob un yn ôl ei allu, ei gyrhaeddiad 

a`i ddawn arbennig. 
. Mae gwahaniaethau ar sail rhyw, hil, diwylliant, lliw, dosbarth, iaith, anabledd corfforol 

neu allu addysgol yn hollol annerbyniol. 
. Ceir awyrgylch ble ceir y parch dyledus at gefndiroedd a phrofiadau holl ddisgyblion a 

staff yr ysgol. 
 
DATGANIAD 
Cydnabyddwn bod ein plant yn tyfu i fyny mewn cymdeithas eang a nodweddir 
gan wahaniaethau, nid yn unig mewn hil ond crefydd, gwisg, bwyd ac iaith sy`n 
adlewyrchu`r newidiadau cyfoes hyn.  
 
Anelwn, felly, at adlewyrchu`r gwahaniaethau hyn ac ehangu ar addysg yr holl 
ddisgyblion i`w galluogi i ddeall a gwerthfawrogi natur aml-ddiwylliannol amrywiol 
gymdeithasau. 
 
 
Mae`r Corff Llywodraethol, mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, yn bwriadu 
sicrhau arferion da a fydd yn hyrwyddo cyfle cyfartal yn yr ysgol. 
 
 
POLISI IECHYD A DIOGELWCH YSGOL NEFYN 
 
Cyd-gysylltydd Iechyd a Diogelwch yr ysgol hon yw`r Pennaeth. 
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Mae gan yr ysgol bolisi sy’n sicrhau ein bod yn darparu a chynnal amgylchiadau gwaith diogel 
ac iach, ynghyd â chyfarpar a systemau gwaith i’r holl ddisgyblion a’r staff (dysgu ac ategol). 
Hefyd, rydym yn darparu gwybodaeth a hyfforddiant lle bo hynny’n bosibl neu’n angenrheidiol, 
ac arolygaeth i’r diben hwn. Gellir cael copi o bolisi Iechyd a Diogelwch yr ysgol o’r swyddfa. 
Caiff asesiadau risg eu cwblhau yn rheolaidd i sicrhau fod yr adeilad, y safle a mannau 
ymweld yn ddiogel i’r plant, i’r staff ac i ymwelwyr. Er diogelwch, mae gan yr ysgol system 
teledu cylch cyfyng sy’n canolbwyntio ar y prif fynedfeydd a’r iardiau chwarae 
 
Trefniadau Dechrau a Diwedd Dydd 
 
Cymerwn gamau pendant i geisio sicrhau ein bod yn gwneud popeth posibl i gadw’r plant a 
phawb arall yn ddiogel ar y ffordd i’r ac o’r ysgol. 
 
Bore- 8:50yb 

• Ni ddylai neb fod ar fuarth yr ysgol cyn 8:50 yb (ac eithrio plant y Clwb Brecwast).  
• Cyfnod Sylfaen (Meithrin – Blwyddyn 2) – Caiff un rhiant ddod gyda’u plentyn at ddrws y 

dosbarth.  
• CA2 - Gofynnwn yn garedig i rieni Blwyddyn 3 – 6 ffarwelio gyda’r plant wrth y giat fawr. 

Gallwch wylio eich plentyn yn cerdded at ddrws y dosbarth o’r giat. Bydd hyn yn magu 
annibynniaeth yn ogystal â sicrhau nad oes gormod o bobl ar fuarth yr ysgol. 

 
 
Prynhawn – 3:15yp 

• Ni ddylai yr un rhiant / warchodwr fod ar fuarth yr ysgol cyn 3:15yp 
• Cyfnod Sylfaen (Derbyn – Blwyddyn 2) Caiff un rhiant ddod at ddrws 

dosbarth Blwyddyn Derbyn / 1 neu Blwyddyn 1 /2. 
• Blwyddyn 3 a 4 – Caiff un rhiant ddod at ddrws y dosbarthiadau (wrth y 

wal). 
• Blwyddyn 5 a 6. Gofynnwn yn garedig i chi aros am ddisgyblion 

Blwyddyn 5 a 6 tu allan i giat yr ysgol. 
• Y rhieni sy’n parcio ar y ffordd fawr i barcio’n glir o’r man croesi ac o’r 

marciau ‘zig zag.’  
• Bydd giât fawr yr ysgol ar gau ac wedi ei chloi yn ystod yr amseroedd 

rhwng 8:50 a 3:10. Ymwelwyr i barcio tu allan yn ystod yr amseroedd hyn a cherdded 
drwy’r giât fach ac ar hyd yr iard cyn dychwelyd yr un ffordd. (Bydd drws y brif fynedfa 
ar gau / gloi a rhaid canu’r gloch i gael mynediad). 

 
Rhieni plant blwyddyn meithrin – Oriau rhwng 9:00 ac 11:00. Gofynnwn yn garedig i 
rieni / gwarchodwyr plant y Dosbarth Meithrin i beidio dod ar iard yr ysgol i nôl y plant, 
hyd nes fydd y gloch wedi canu ar ddiwedd amser chwarae y bore, a phawb wedi mynd 
i fewn i’r dosbarthiadau. 
 
 
TROSGLWYDDO I'R YSGOL UWCHRADD 
Mae'r disgyblion fel arfer yn symud i Ysgol Botwnnog neu Ysgol Glan y Mor ar ddiwedd 
blwyddyn 6.  Yn ystod eu tymor olaf cânt ymweliad gan y Pennaeth a chânt ymweld â'r ysgol 
uwchradd am ddeuddydd er mwyn cael blas ar wersi. Estynnir gwahoddiad i rieni / 
gwarchodwyr fynychu noson agored yn yr ysgol uwchradd yn ystod tymor yr Haf hefyd. 
Bydd cyfarfodydd Cynradd / Uwchradd ac adroddiad ysgrifenedig yn cynnwys asesiadau 
diwedd blwyddyn yn cael ei anfon i`r ysgol uwchradd er mwyn sicrhau pontio naturiol o 
Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7 yn ystod tymor yr Haf. 
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DIWEDDGLO 
 
Mae`r wybodaeth yn y ddogfen yn gywir ar adeg ei hysgrifennu ond ni ddylid cymryd yn 
ganiataol na fydd unrhyw newid yn effeithio ar y trefniadau perthnasol cyn dechrau neu yn 
ystod y flwyddyn ysgol nac mewn perthynas ag unrhyw flwyddyn ddilynol. 
 
Sylwadau rhai o’r plant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Mae pawb yn 
parchu ei 
gilydd. 

Mae Ysgol 
Nefyn yn ysgol 
hapus.  

‘Dwi’n teimlo fy 
mod yn cael 
addysg dda. 

Mae pawb yn 
garedig yma. 

Mae’r plant a’r 
athrawon yn 
barod i helpu ei 
gilydd. 

Mae gen i ffrindiau 
da. 
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