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Ysgol Gynradd Cemaes
Cemaes
Ynys Môn
LL67 OLB
 (01407) 710225
 pennaeth.cemaes@ynysmon.gov.uk
Prifathro: Mr. Richard Holland
Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr Don Blackburn

Polisi Mynediad:
Ysgol gynradd sirol sy’n derbyn disgyblion yn unol â Pholisi Sirol o ddechrau Medi ( yn dilyn eu 3 ydd
pen-blwydd) yw’r ysgol. Mae Ysgol Gynradd Cemaes yn ysgol ddwyieithog sy’n addysgu disgyblion o 3
– 11 oed.

Staff yr Ysgol:
Prifathro

Mr. Richard Holland

Pennaeth y Babanod

Mrs. Ceri Hughes

Staff Addysgu:

Mrs. Ceri Hughes (Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1)
Mr. Arwyn Williams (Blwyddyn 2 ,3 a 4)
Mr. Richard Holland (Blwyddyn 5 a 6)

Miss Ffion Jones
Cymorthyddion Dosbarth/:
Integreiddio

Miss Michelle Hussey (Cyfnod Sylfaen)
Mrs. Kathlyn Roberts (Cyfnod Sylfaen/Integreiddio)
Mrs. Sally Thomas (Cyfnod Sylfaen)
Mrs. Gail Sutherland (Adran Iau/Integreiddio)

Ysgrifennydd yr Ysgol:

Mr. Nigel Thomas

Clwb Brecwast:

Mrs. Sally Thomas
Mrs. Kathlyn Roberts

Cogyddes yr Ysgol:

Ms. Siobhan Foley

Gofalwr yr Ysgol:
Glanhawr

Mr. Tom Griffiths
Mrs Yvonne Mulholland

Athro dynodedig ar gyfer plant mewn
gofal/amddiffyn plant:
Mr. Richard Holland

Ysgol Gynradd Cemaes
CROESO

Annwyl Riant/Warcheidwad
Croeso i Ysgol Gynradd Cemaes.
Mae’n rhoi pleser i ni gyflwyno’r llawlyfr hwn i chi a’ch croesawu chi a’ch
plentyn/plant i’r ysgol.
Hoffem bwysleisio o’r cychwyn mai partneriaeth yw addysg rhwng y
cartref a ni ein hunain. Gyda’ch cydweithrediad byddwn yn sicrhau y
bydd amser eich plentyn yma yn un hapus, ac yn ystod yr amser hwn
bydd eich plentyn yn datblygu’n academaidd, yn gymdeithasol, yn
foesol ac yn ysbrydol.
Pwrpas y llawlyfr hwn yw darparu arweiniad i chi i arferion bob dydd yr
ysgol a gweithdrefnau’r ysgol, a rhoi i chi gipolwg o rai o brofiadau
dysgu’r plant ac o’r modd yr ydym yn eu datblygu i’w cynorthwyo i
gyrraedd eu potensial llawn. Fel ysgol rydym yn amcanu i gyflawni
mwy drwy weithio gyda’n gilydd.
Rydym yn eich annog, fel darpar-riant a gwarcheidwad i gysylltu â’r
ysgol pe byddech yn dymuno ymweld ac/neu ymholi ynghylch
unrhywbeth yn y llawlyfr hwn.
Dymuniadau gorau
Richard Holland
Headmaster

Ysgol Gynradd Cemaes
DATGANIAD O ETHOS
“Tynnu Gyda’n Gilydd Tua’r Lan”
Mae Ysgol Gynradd Cemaes yn ceisio creu amgylchedd
dysgu heriol, sy’n annog disgwyliadau uchel ar gyfer
llwyddiant drwy ddatblygu – teilwrio addysg i gwrdd ag
anghenion yr unigolyn.
Mae ein hysgol yn hybu amgylchedd diogel, gofalgar a
chefnogol. Meithrinnir hunan-hyder y plentyn drwy berthynas gadarnhaol gyda chyfoedion a staff. Ymdrechwn
i gael ein rhieni, ein hathrawon ac aelodau eraill o’r
gymuned i ymwneud yn weithredol â dysgu ein disgyblion.

Ysgol Gynradd Cemaes
Y CORFF LLYWODRAETHOL
(a)

(b)

(c)

4 o Lywodraethwyr Rhieni

Dyddiad daw’r swydd i ben

Mrs. Sarah Flannigan

31.09.2016

Mrs. Rhian Culley

31.01.2014

Mr Colin Hughes

31.01.2014

Miss. Siobhan Foley

31.08.2015

3 o Lywodraethwyr AALl
Cllr. Wil Hughes

31.08.2013

Ms. Rhiannon Jones

31.08.2014

Mr Don Blackburn

31.08.2013

1 Llywodraethwraig Addysgu
Mrs. Ceri Hughes

(d)

31.08.2013

1 Llywodraethwraig Staff
Mrs. Sally Thomas

(e)

(g)

31.08.2013

4 o Lywodraethwyr Cymunedol
Mrs Carys Davies

31.08.2016

Mrs Susan Bracegirdle

31.01.2014

Mr. John Chamberlain

31.08.2014

Mr. Sion Chamberlain

31.08.2015

Y Prifathro

Ex-officio

Mr. Richard Holland

Cyfanswm y Llywodraethwyr yw 14
Cadeirydd y Llywodraethwyr Clerc y Llywodraethwyr
-

Mrs. Isla Halil
Mr. Nigel Thomas

Ysgol Gynradd Cemaes
TREFNIANT
Y Diwrnod Ysgol

Bore

9.00yb – 12.00yp (babanod)
9.00yb – 12.00yp (iau)

Prynhawn

1.00yp – 3.00yp* (babanod)
1.00yp – 3.30yp
(iau)

Meithrinfa’r Ysgol

1.00yp – 3.30yp (Mawrth-Gwener)

*Clwb Babanod 3.00yp – 3.30yp
Oriau Addysgu Babanod
Iau

21 awr yr wythnos
23.5 awr yr wythnos

Addoli Torfol
Nid oes gan yr ysgol unrhyw gysylltiad uniongyrchol nac anuniongyrchol, ac mae’n dilyn
maes llafur Addysg Grefyddol y Sir. Darperir gwasanaethau bore deirgwaith yr
wythnos, ac yn ystod yr amser hwnnw mae’r ysgol yn amcanu at ddatblygu ymwybyddiaeth ysbrydol, foesol a diwylliannol y disgyblion, yn ychwanegol at godi hunan-barch
y disgyblion.
Gellir gwneud trefniadau addas ar gyfer disgyblion y mae eu rhieni’n gwrthwynebu
iddynt dderbyn addysg grefyddol a mynychu/neu fynychu gwasanaethau crefyddol.
Cyrraedd yr Ysgol
Nid yw’r ysgol yn derbyn cyfrifoldeb am blant sy’n cyrraedd cyn 8.50yb (pryd yr agorir y drysau priodol ac y caniateir i’r plant ddod i mewn i’r ysgol. (Nid yw’r datganiad
hwn yn cynnwys disgyblion sy’n mynychu’r clwb Brecwast.) Mae’r gloch yn canu am
8.55yb ac mae cofrestru’n digwydd am 9.00yb.
Ein polisi yw i rieni plant y babanod adael eu plant yn nrws y fynedfa. Mae hynny’n bod
er mwyn datblygu eu hannibyniaeth fel eu bod yn dod i mewn ar eu pennau eu hunain
ac yn cadw eu cotiau ayyb.
Gadael yr Ysgol
Dylai rhieni plant eu cyfarfod wrth y giât.
Rydym yn gofyn yn garedig i rieni beidio ag ysmygu ar dir yr ysgol tra byddant yn
aros i’w plant ddod allan o’r ysgol.
Rydym yn garedig yn gofyn i bob rhiant beidio â gyrru ceir i mewn i fuarth yr ysgol. A
fyddech mor garedig â defnyddio’r man dynodedig ar gyfer parcio y tu allan i dir yr
ysgol.
Yn ychwanegol, defnyddiwch y llwybr troed a mynedfa’r giât i dir yr ysgol.

Ysgol Gynradd Cemaes
PRESENOLDEB YSGOL
Ni ellir gorbwysleisio bod presenoldeb rheolaidd a phrydlon yn hanfodol i blentyn i wneud y
cynnydd gorau posibl.
Y rhai a ganlyn yw’r gweithdrefnau y mae’r ysgol yn bwriadu eu dilyn i benderfynu sut i ddelio
ag absenoldebau unigol:
Cyfrifoldeb y rhiant/gwarcheidwad yw hysbysu’r ysgol yn esbonio absenoldeb ar y bore cyntaf.
Dim ond pan ystyrir ei bod yn angenrheidiol gan y Prifathro y bydd yr ysgol yn ffoniocartref
plentyn ar y bore cyntaf hwnnw i wneud ymholiadau am absenoldeb.
Os nad yw’r rhieni/gwarcheidwaid wedi cysylltu â’r ysgol ar y bore cyntaf i roi esboniad
geiriol am yr absenoldeb yna disgwylir i blentyn/plant fod â nodyn * wrth ddychwelyd i’r
ysgol i esbonio’r absenoldeb.
(*dosberthir nodiadau absenoldeb yn gofyn am esboniad am yr absenoldeb i bob rhiant/
gwarcheidwad yn dymhorol/yn flynyddol neu fel bo angen).
Os nad yw’r ysgol yn derbyn hysbysiad o’r absenoldeb pan fo’r plentyn/plant yn dychwelyd i’r
ysgol a bod rhieni/gwarcheidwaid wedyn yn methu â darparu rheswm dilys am yr absenoldeb
o fewn y 5 diwrnod ysgol dilynol, edrychir ar yr absenoldeb fel un anawdurdodedig ac ar ddiwedd y cyfnod hwn ceisir cyngor y Swyddog Lles Addysg.
Hysbysir y Swyddog Lles Addysg hefyd am unrhyw faterion sy’n peri pryder, megis
gwaeledd hirdymor, (waeth beth fo’r rhiant/gwarcheidwad wedi ei ddweud wrth yr ysgol)
absenoldebau di-dor o fwy na phythefnos, absenoldebau parhaus /afreolaidd/bod yn hwyr
neu absenoldeb o wythnos heb ganiatâd.
Ymgynghorir â’r Swyddog Lles Addysg pan fo disgybl yn cyrraedd yn hwyr yn barhaus i’r ysgol. Gwneir hyn yn unig wedi’n gyntaf geisio esboniad gan y rhieni/gwarcheidwaid.
Gwyliau
Mae’r weithdrefn ar gyfer gofyn am wyliau yn ystod y tymor a’r amgylchiadau lle
cymeradwyir neu y gwrthodir y ceisiadau yn ôl doethineb yr ysgol. Eithriad yw gwyliau yn
ystod y tymor. Nid oes hawl gan rieni i gyfnod o 10 diwrnod.
Gellir gweld ffigurau presenoldeb diweddar ar gyfer ein hysgol isod:
Blwyddyn 2013-2014
Presn.
Awd.
95.5%
4.4%

Nasawd.
0.1%

Ysgol Gynradd Cemaes
GWISG YSGOL
Mae gan ein hysgol wisg ysgol gan ein bod yn credu bod gwisg ysgol yn cynnal balchder
yn yr ysgol a synnwyr o fod yn perthyn iddi.
Yn sylfaenol mae’r wisg ysgol yn cynnwys trowsus/sgert (l)lwyd neu ddu gyda thop glas.
Mae crysau chwys glas a chrysau polo gwyn gyda bathodyn yr ysgol ar gael drwy ein
cyflenwyr yn Amlwch (cysylltwch â’r ysgol ) ac wrth/neu drwy i’r ysgol ddefnyddio
School Trends. (Tueddiadau Ysgol)
Ar bob adeg pwysleisiwn y dylai’r disgyblion fod wedi eu gwisgo’n synhwyrol gydag
esgidiau priodol ar gyfer yr ysgol. Gemwaith – stydiau clust yn unig a watshis wyneb
gwastad yn unig.
Labelwch holl ddillad eich plentyn gyda’i (h)enw (rhag ofn i ddillad fynd ar wasgar ar
unrhyw adeg).

Bechgyn
Trowsus llwyd/du

Genethod
Sgert/trowsus llwyd/du

Siwmper/crys chwys
Siwmper/crys chwys
glas
brenhinol
gyda
glasBydd
brenhinol
gydadosbarth yn dweud wrth
Mae angen dillad priodol ar gyfer gwersi A.G.
athrawon
logo/enw’r
ysgol
logo/enw’r
ysgol
blant (a rhieni) yr hyn sydd ei angen ac ar ba ddyddiau i ddod â dillad A.G.
Tra gwnawn bob ymdrech i ddiogelu eiddo disgyblion, ni all yr ysgol dderbyn cyfrifoldeb
am ddifrod na cholledion.

Ysgol Gynradd Cemaes
PRYDAU YSGOL
Darperir prydau ysgol ganol dydd gan Wasanaeth Arlwyo Masnachol Gwynedd
Y gost yw £2.00 y dydd a dylai tâl fod yn wythnosol, ar ddydd Llun neu ddydd
Gwener. Mae’r Awdurdod yn ein cynghori i beidio â darparu prydau ar gyfer disgyblion
sydd mewn dyled o bythefnos.
Mae ffurflenni cais ar gyfer prydau ysgol di-dâl ar gael gan y Pennaeth.
Caniateir i’r disgyblion hefyd ddod â’u pecyn cinio eu hunain
Dylai’r rhieni hynny nad ydynt yn dymuno i’w plant fwyta cig eidion a chig/neu gig roi
gwybod i’r ysgol. Gellir darparu prydau gwahanol.
Mae disgyblion y Babanod hefyd yn derbyn llefrith di-dâl.

Ysgol Gynradd Cemaes
AMSER EGWYL IACH
Cyflwyniad
Mae Ysgol Gynradd Cemaes yn ymroddedig i’r Prosiect Ysgol Hybu Iechyd ac mae felly’n ceisio’n barhaus ddod o hyd i ffyrdd o hybu negeseuon iechyd da yn ogystal â datblygu ei gweithdrefnau mewn ffordd hybu iechyd. Mae’r Ysgol wedi bod yn ymroddedig i ddatblygu ei gweithdrefnau amser egwyl gan fod y rhain yn adegau hanfodol a
phwysig o’r dydd ar gyfer ei disgyblion a’i staff. Mae’r polisi hwn yn amcanu at ddwyn
ynghyd yr agweddau hynny sy’n ymwneud ag adeg egwyl mewn ffordd gydlynol.
Yr agweddau a gwmpesir yn y polisi yw:
Byrbrydau amser egwyl
Bocsys cinio
Datblygu ymddygiad buarth
Datblygu goruchwyliaeth amser cinio
Materion iechyd a diogelwch.
Agweddau ar Hybu Amser Egwyl iach
Byrbrydau amser egwyl
O ystyried pryderon iechyd presennol ac arolwg deintyddol gofynnir i’r disgyblion ddod
â dim ond ffrwythau i’r ysgol neu gefnogi siop ffrwythau’r ysgol.
Bocsys Cinio
Mae nifer o’r disgyblion yn dod â chinio pecyn i’r ysgol i’w bwyta yn neuadd yr ysgol. O
ganlyniad i’r Prosiect Ysgol Hybu Iechyd mae’r ysgol wedi cysylltu â’r Dietegydd
Cymunedol/nyrs gymunedol o Ymddiriedolaeth Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru ar
gyfer canllawiau ar baratoi pecyn cinio iach. Y brif neges yw paratoi pecyn cinio yn
defnyddio cydbwysedd o fwyd o’r pedwar prif math o fwyd sef Ffrwythau a Llysiau,
Bara, Grawnfwyd a Thatws: Llefrith a Chynnyrch Llaeth: Cig, Pysgod a phethau amgen.
Materion Iechyd a Diogelwch
Mae pob goruchwyliwr wedi mynychu cwrs Cymorth Cyntaf.
Mewn achosion o ddamweiniau i ddisgyblion rhoddir gwybod yn uniongyrchol i rieni a
nodir y ddamwain ar ffurflen yr Awdurdod, ADIR1.
Mae’r holl staff yn deal pwysigrwydd rhoi adroddiad o unrhyw faterion iechyd a diogelwch i’r Pennaeth yn uniongyrchol.

Ysgol Gynradd Cemaes
MEDDYGOL
Wrth gofrestru eu plentyn yn yr ysgol mae rhieni’n rhoi gwybod i’r ysgol am unrhyw bryderon meddygol e.e. asthma. Cofiwch ein cadw’n gyfredol.
Ni chaniateir i ni roi moddion i ddisgyblion oni bai fod eu rhieni/gwarcheidwad wedi
arwyddo ffurflen –sydd ar gael yn yr ysgol. Nid yw’n orfodol i unrhyw athro weinyddu
moddion i ddisgyblion yn ystod oriau ysgol os nad ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Ysgol Gynradd Cemaes
ADDYSG BERSONOL A CHYMDEITHASOL
Amcan
Un o brif amcanion yr ysgol yw:
Annog datblygiad corfforol ac emosiynol iach y disgyblion.
Y nodau o fewn hyn yw:
Datblygu Polisi Ymddygiad effeithlon o fewn cwricwlwm Personol a Chymdeithasol.
Datblygu yn Ysgol Hybu Iechyd. Darparu cyfleoedd gwerthfawr ar gyfer addoli torfol. Datblygu chwaraeon cystadleuol o fewn ffiniau chwarae teg.
Amcanion ABaCh yw:
• Cyfarparu disgyblion i fod yn effeithiol yn bersonol ac yn gymdeithasol drwy ddarparu profiadau dysgu lle gall disgyblion ddatblygu sgiliau, archwilio agweddau,
gwerthoedd a rhinweddau personol, a chael, arfarnu a chymhwyso gwybodaeth a
dealltwriaeth briodol.
• datblygu hunan-hyder a chyfrifoldeb personol y disgyblion.

Ysgol Gynradd Cemaes
DIOGELWCH
Diogelwch Ysgol
Er budd diogelwch yr ysgol bydd drysau’r ysgol yn cael eu cloi yn ystod y dydd.
Dylai unrhyw ymwelwyr ganu’r gloch wrth y brif fynedfa.
IECHYD A DIOGELWCH
CANLLAWIAU CYFFREDINOL
• Dylid sicrhau nad yw naill ai’r adeilad na thir yr ysgol yn cynnwys unrhyw offer a
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ddefnyddir yn gosod unrhyw berygl i iechyd a diogelwch.
Dylid sicrhau bod offer a ddefnyddir yn cael ei archwilio’n rheolaidd e.e. offer
trydan, offer Addysg Gorfforol.
Dylid sicrhau bod offer a defnyddiau yn cael eu defnyddio, eu cludo a’u storio’n
ddiogel.
Mae gan bob aelod o staff gyfrifoldeb i dynnu sylw’r Pennaeth at unrhyw sefyllfa
sydd yn ddichonol beryglus.
Mae’n ddyletswydd ar bob ysgol i ufuddhau i unrhyw gyfarwyddyd llafar neu
ysgrifenedig sy’n cynnwys diogelwch.
Mae pob athro ar ddyletswydd yn ystod oriau ysgol ond mae’r cyfrifoldeb yn
gorffen wrth giât yr ysgol. Nid yw ef/hi’n gyfrifol am unrhywbeth sy’n digwydd i
blentyn y tu allan i derfynau’r ysgol oni fo disgybl ar daith ayyb. wedi ei threfnu
gan yr ysgol.
Ni ddylid anfon plant i unrhywle fel negeseuwyr y tu allan i anheddau’r ysgol.
Ni chaniateir i ddisgyblion adael anheddau’r ysgol yn ystod oriau ysgol oni fo llythyr wedi ei dderbyn gan y rhieni. Dylid cadw pob llythyr wedi iddo gael ei
ddyddio a’i arwyddo a’i gadw yng nghofrestr yr ysgol.
Cysylltir â rhieni, os bydd yn angenrheidiol, pan fydd disgyblion yn sâl.
Dylid cyfeirio dieithriaid/ymwelwyr o amgylch yr ysgol i swyddfa’r Pennaeth.
Gofynniri rieni roi gwybod i’r athro dosbarthmewn perthynas ag unrhyw newidiadau i’r trefniadau ar gyfer casglu eu plant o’r ysgol ar ddiwedd y dydd.
Mae’r ysgol yn dilyn polisi diogelwch tân llym a pholisi cymorth cyntaf a damweiniau – (mae’r polisi iechyd a diogelwch llawn ar gael ar gais).

Ysgol Gynradd Cemaes
DIOGELWCH DISGYBLION
Mae’r ysgol yn cymryd ei chyfrifoldeb o ddifrif ar gyfer diogelwch y disgyblion.
Cymerir camau i sicrhau diogelwch anheddau’r ysgol, diogelwch y disgyblion ar ac oddi
ar dir yr ysgol a rhoddir sylw i systemau sydd yn eu lle ar gyfer ymateb i faterion
brys. Rhoddir sylw i ddatblygu sgiliau sy’n cynnwys y disgyblion yn gofalu amdanynt eu
hunain.
Gofynnir i rieni dalu sylw arbennig i’r cyfrifoldeb a osodir ar staff ysgol ar gyfer
sicrhau lles disgyblion. Mewn rhai achosion mae canllawiau cenedlaethol yn gosod
cyfrifoldeb ar staff yr ysgol i gysylltu ag asiantaethau lles plant. Dilynir y gweithdrefnau statudol hyn yn ofalus ar gyfer lles disgybl. Mae croeso i rieni/gofalwyr weld
copïau o systemau/polisïau’r ysgol.

Cyfleusterau
Mae gan yr adeilad y cyfleusterau canlynol:
2 x toiled staff (ar gyfer ymwelwyr)
Toiledau bechgyn ar gyfer disgyblion blwyddyn 3-6
Toiledau genethod ar gyfer disgyblion blwyddyn 3-6
Toiledau bechgyn ar gyfer disgyblion meithrin—blwyddyn 2
Toiledau genethod ar gyfer disgyblion meithrin—blwyddyn 2
Toiled anabledd
Bydd y toiledau yn cael eu cadw’n lân efo sylweddau glanhau o dan reolaeth COSHH.

Ysgol Gynradd Cemaes
GWYLIAU YSGOL
Gellir gweld rhestr o ddyddiadau ysgol dros y ddalen. Ceir 4 diwrnod hyfforddiant mewn swydd ar gyfer athrawon i’w
trefnu yn ystod y flwyddyn. Hysbysir rhieni drwy lythyr am y dyddiadau hyn, gan y bydd yr ysgol ar gau i ddisgybion.

Gwyliau Ysgol 2013 - 2014
Tymor:
Hydref 2012
2 Medi 2013 - 20 Rhagfyr 2013
Gwanwyn 2013
6 Ionawr 2014 - 11 Ebrill 2014
Haf 2013
28 Ebrill 2014 - 21 Gorffennaf 2014
Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ar ddydd Mawrth, 3ydd o Fedi, 2013.
Gwyliau:
28 Hydref 2013 - 1 Tachwedd 2013 (Hanner-Tymor)
23 Rhagfyr 2013 - 3 Ionawr 2014 (Gwyliau’r Nadolig)
24 - 28 Chwefror 2014 (Hanner-Tymor)
14 - 25 Ebrill 2014 (Gwyliau’r Pasg)
5 Mai 2014 (Calan Mai)
26 - 30 Mai 2014 (Hanner-Tymor)
22 Gorffennaf - 29 Awst 2014 (Gwyliau’r Hâf)
Bydd yr ysgolion yn ail-agor ar ddydd Llun, 1af o Fedi, 2014 i athrawon, ac ar ddydd Mawrth, 2ail o Fedi i ddisgyblion.

Nifer o ddyddiau ymhob mis y bydd yr ysgolion ar agor:
Medi 2013 21
Hydref 2013 19
Tachwedd 2013 20
Rhagfyr 2013 15
Ionawr 2014 20
Chwefror 2014 15
Mawrth 2014 21
Ebrill 2014 12
Mai 2014 16
Mehefin 2014 21
Gorffennaf 2014 15
——
195
——
2ail o Fedi 2013 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 Diwrnod Hyfforddiant

Ysgol Gynradd Cemaes
Y CWRICWLWM
Amcanion
Creu amgylchedd lle gall disgybl dyfu, datblygu ac aeddfedu i ddod yn unigolyn hyderus,
sy’n ymwybodol o anghenion aelodau cyfrifol eraill o gymdeithas.
Cynnig addysg eang a chytbwys o’r ansawdd gorau posibl sy’n adlewyrchu gofynion y Llywodraeth a’r Awdurdod a gofynion y gymuned a’r unigolyn.
Galluogi pob disgybl i ddatblygu’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg fel eu bod yn gallu
cymryd rhan ym mywyd cymdeithasol a diwylliannol cymdeithas ddwyieithog.
Nodau
•
Datblygu sgiliau llafar, llythrennedd a rhifedd yng nghyd-destun ysbrydoli
brwdfrydedd, dychymyg a diddordeb y plentyn.
•
Cynyddu sgiliau’r disgybl a datblygu ei (g)allu i resymu er mwyn ei gynorthwyo/
chynorthwyo i addasu i fyd sy’n newid yn gyflym ac sydd â mwy o brosesau a
thechnegau soffistigedig, yn arbennig mewn perthynas â thechnoleg gwybodaeth.
•
Creu ym mhob plentyn y dymuniad i geisio gwybodaeth a phrofiad pellach yn ystod
ei bywyd/fywyd a datblygu ei (g)alluoedd meddwl, a’i (h)ymwybyddiaeth foesol
ac ysbrydol.
•
Cynorthwyo’r disgybl i fyw a gweithio gydag eraill a datblygu agweddau a fydd yn
ei (g)alluogi i ddod yn aelod cyfrifol o’r gymuned.
•
Datblygu sensitifrwydd, gwerthfawrogiad esthetaidd a sgiliau hamdden yn y disgybl.
•
Darparu sylw arbennig i bob plentyn gydag anghenion arbennig, e.e. ar gyfer y rhai
eithriadol o alluog ac ar gyfer y rhai gydag anfanteision amrywiol.
•
Cyflwyno syniadau a chysyniadau drwy ddefnyddio dulliau bywiog a dynamig a
fydd yn symbylu ymateb disgyblion i’w galluogi i holi a thrafod yn rhesymegol, i
ddatrys problemau gwirioneddol a gweithio’n annibynnol.
•
Hybu cydraddoldeb cyfle.
•
Hybu perthynas dda rhwng aelodau o wahanol grwpiau a chymunedau hiliol,
diwylliannol a chrefyddol.
•
Dileu gwahaniaethu anghyfreithlon.

Cynnig ystod eang o weithgareddau allgyrsiol a fydd yn cynorthwyo datblygiad personol, cymdeithasol a diwylliannol y disgyblion. Annog cysylltiadau rhwng yr ysgol
• a’r cartref
• a’r gymuned
• ac ysgolion eraill
• a diwydiant a busnes
• yr AALL ac asiantaethau cysylltiedig eraill
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Mae polisi dwyieithog yr ysgol yn amcanu at sicrhau bod disgyblion yn ennill defnydd
effeithlon o Gymraeg llafar cyn symud ymlaen at ddarllen ac ysgrifennu.
Addysgir disgyblion i ddarllen ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg.
Datganiad Polisi
•
Rydym yn credu bod gan bob plentyn yr ysgol hon yr hawl i dyfu’n ddinasyddion
dwyieithog. Rydym yn parchu mamiaith yr holl ddisgyblion ac yn ceisio eu hannog
i ddatblygu eu cymhwysedd yn eu hail iaith, boed hynny’n Gymraeg neu’n Saesneg.
•
Mae amcanion ieithyddol yr ysgol hon yn unol ag amcanion Polisi Dwyieithog yr
Awdurdod Addysg. Gweithredir y polisi gan:
•
Sicrhau yn y dosbarth meithrin a derbyn, drwy ddarpariaeth bwrpasol a sensitif,
y rhoddir sail gadarn yn y Gymraeg i bob disgybl er mwyn caniatáu iddynt
gyflawni amcan dwyieithrwydd llawn maes o law.
•
Adeiladu ym Mlynyddoedd 1 a 2 ar y sylfaen a osodwyd gan addysg feithrin a derbyn, atgyfnerthu a datblygu mamiaith dysgwyr Cymraeg ac, yn achos plant o
gartrefi Cymraeg eu hiaith, ymestyn eu gafael ar Saesneg.
•
Yng Nghyfnod Allweddol 2, atgyfnerthu a datblygu Cymraeg a Saesneg pob disgybl yn eu holl agweddau goddefol a gweithredol, fel y gallant siarad, darllen ac
ysgrifennu’n rhugl ac yn hyderus yn y ddwy iaith pan fyddant yn trosglwyddo i’r
ysgol uwchradd.
•
Cymraeg yw prif iaith gyfathrebu yr ysgol hon. Mae’n cael ei defnyddio a’i datblygu yng ngweinyddiad dydd i ddydd yr ysgol ac fel iaith achlysurol (y tu allan
i’r sesiynau addysgu).
•
Mae’r Gymraeg yn cael ei datblygu yn gyfrwng addysgu – mewn cyflwyno a
chofnodi – ar draws y cwricwlwm.
•
Cyflwynir y Gymraeg yn y Flwyddyn Derbyn ac mae’n cael ei chynyddu’n gyson
drwy gydol C.A.1 ac C.A.2 ar gyfer cyflwyno a chofnodi, fel y gall pob disgybl ei
defnyddio’n hyderus i ddelio â gwahanol agweddau ar y cwricwlwm gan Flwyddyn
6 h.y. byddant yn ddwyieithog
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Y Blynyddoedd Cynnar
Ers 2008 mae’r Cyfnod Sylfaen wedi cael ei weithredu’n gynyddol yn unol â pholisïau
cenedlaethol. Mae’r pwyslais ar ddysgu drwy chwarae neu arbrofi:
Mae’n bwysig y cydnabyddir ac yr esbonir gwerth chwarae yn nysgu plant ifanc.
Mae’n hanfodol bod amcanion eglur ar gyfer dysgu plant ifanc o fewn chwarae gan ei
fod yn rhy hawdd o lawer i ‘chwarae’ gael ei gamddehongli’n rhywbeth dibwys a dibwrpas. Er mwyn i chwarae fod yn effeithiol yn y Cyfnod Sylfaen, mae’n hanfodol yr
ymgymerir â chynllunio gofalus. Pan fyddwn yn siarad am chwarae rydym yn cyfeirio
at ymwneud gweithredol plant yn eu dysgu. Mae’r arweiniad hwn yn canolbwyntio’n
bennaf ar chwarae addysgol strwythuredig.
Mae chwarae yn gynhwysyn hanfodol yn y cwricwlwm a ddylai fod yn hwyliog ac yn ysgogol. Mae chwarae wedi ei gynllunio’n dda yn cynorthwyo plant i feddwl a gwneud
synnwyr o’r byd o’u hamgylch. Mae’n datblygu ac yn ymestyn eu sgiliau ieithyddol a
chyfathrebu, yn eu galluogi i fod yn greadigol, i ymchwilio ac archwilio defnyddiau
gwahanol, ac yn eu darparu â chyfleoedd i arbrofi a rhagfynegi canlyniadau.
Dylai fod cyfleoedd i blant ddilyn eu diddordebau a’u syniadau eu hunain drwy
chwarae rhydd. Mae dysgu plant yn fwyaf effeithiol pan fo’n codi o brofiadau uniongyrchol, boed yn ddigymell neu’n strwythuredig, a phan roddir amser iddynt
chwarae heb dorri ar eu traws a chyrraedd canlyniad boddhaol.
Yng Nghyfnod Sylfaen (3-7 oed)
Yn y cyfnod hwn gosodir prif flociau adeiladu profiadau dysgu. Bydd y pwyslais ar
ddatblygu sgiliau cyfathrebu hanfodol, llythrennedd a Rhifedd. Drwy ddarparu
cwricwlwm cyfoethog ac eang yn defnyddio dull cyfannol, rydym yn amcanu at ddatblygu diddordeb y disgyblion tra’u bod hefyd yn adnabod eu lefel o aeddfedrwydd.
Mae’r rhain yn flynyddoedd pwysig lle mae plant yn dysgu sut i arsylwi, gwrando,
ymateb a datblygu nid yn unig fel unigolion ond hefyd fel aelodau gofalgar o’n
cymuned.
Yng Nghyfnod Allweddol 2 (rhai 8-11 oed)
Bydd sgiliau hanfodol cyfathrebu, llythrennedd a Rhifedd yn parhau i fod yn ganolbwynt canolog ein cwricwlwm. Ond, fel y mae eu dealltwriaeth o wahanol ddisgyblaethau yn cynyddu, rhoddir mwy o amser i wyddoniaeth a’r pynciau sylfaenol. Bydd
y cwricwlwm yn dal i ddigwydd o fewn thema gyfannol lle mae’n ystyrlon ac yn berthnasol.
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Anogir y disgyblion i ddatblygu hunan-hyder, annibyniaeth mewn dysgu a sgiliau trefnu
uwch mewn ystod o sefyllfaoedd.
Pynciau
Mae’r ysgol yn dilyn canllawiau’r Cwricwlwm Cenedlaethol yn y 4 pwnc craidd a ganlyn Mathemateg, Gwyddoniaeth, Saesneg a Chymraeg ac yn yr 8 pwnc sylfaen –
Daearyddiaeth, Hanes, Addysg Grefyddol, Celf, Dylunio a Thechnoleg, Cerddoriaeth,
Addysg Gorfforol.
Dylai unrhyw riant sydd angen mwy o wybodaeth am bolisïau’r ysgol a chynlluniau gwaith
gysylltu â’r Pennaeth.
Asesu
Asesir disgyblion ar ddiwedd Cyfnod Sylfaen, Blwyddyn 2; ac eto ar ddiwedd Cyfnod
Allweddol 2, Blwyddyn 6. Bydd rhieni’n derbyn adroddiad ar ganlyniad yr asesiadau hyn.
Yn ychwanegol, asesir plant yn barhaus yn y pynciau craidd yn ystod pob
blwyddyn academaidd.
Dull Thematig
Mae llawer o’r cwricwlwm wedi ei drefnu ar sail gwaith thematig, sy’n golygu bod gan
bob dosbarth gasgliad o themâu, sy’n cwmpasu pob agwedd ar raglenni astudiaeth y
Cwricwlwm Cenedlaethol dros gyfnod o ddwy flynedd.
Yn y ffordd hon gobeithiwn y bydd plant yn gweld rhyngberthynas â phynciau a’u haddysg, ac felly yn teimlo pwrpas a pherthnasedd tuag at y gwaith y maent yn ei wneud.
Mae athrawon yn cynllunio a chofnodi eu gwaith yn drwyadl iawn ac felly’n sicrhau dilyniant a pharhad.
Cyflwynir y gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn ôl natur y dasg. Gallent weithio fel
unigolion, mewn parau, grwpiau neu fel dosbarth cyfan.
Chwaraeon
Mae ein hysgol yn dilyn rhaglen lawn o Addysg Gorfforol er mwyn datblygu ystod eang
o sgiliau ym mhob disgybl.
Mae gan ein hysgol dir ardderchog, mae gennym faes a buarth mawr, wedi eu marcio
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gyda mân gemau. Ymgymerir ag ystod eang o weithgareddau chwaraeon yn ystod y
flwyddyn lle mae disgyblion yn cynrychioli’r ysgol mewn cystadlaethau ffurfiol. Mae’r
rhain yn cynnwys nofio, rygbi, criced, pêl-rwyd, rownderi ac athletau. Rydym yn cael
dyddiau chwaraeon blynyddol.
Ceir ymarfer ychwanegol ar gyfer timau o flaen cystadlaethau. Defnyddir arbenigedd
staff Canolfan Hamdden i addysgu nofio i’r disgyblion.
Mae ein hysgol yn credu bod chwarae mewn tîm yn bwysig i ddatblygu’r syniad o weithio fel tîm, i chwarae gyda’n gilydd. Mae unrhyw blentyn sy’n cymryd rhan yn cynrychioli’r ysgol ac adnabyddir hyn yn fraint gyfartal â chyflawniad academaidd ac artistig. Mae hefyd yn meithrin ysbryd tîm a datblygu sgiliau. Amcanwn i roi’r cyfle i
ddisgyblion o bob gallu gymryd rhan mewn digwyddiadau cystadleuol.
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CLYBIAU AR ÔL YSGOL
Gwelir gwaith allgyrsiol yn hanfodol i ddatblygiad y plentyn cyfan. Yn Ysgol Gynradd
Cemaes rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau sy’n codi hunan-hyder, yn ehangu
profiad, yn adeiladu hyder ac yn darparu profiadau lle rhennir llwyddiant. Mae gennym ddewis eang o weithgareddau lle mae’r disgyblion yn gallu cymryd rhan mewn
clybiau amser cinio a chlybiau ar ôl ysgol.
•
•
•
•
•

Clwb Campau’r Ddraig
Clwb yr Urdd
Ffitrwydd ac Hwyl
Celfyddydau Creadigol/Clwb Celf
Clwb Brecwast
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Yn unol â gofynion Deddf Addysg 1986, disgwylir i Gyrff Llywodraethu ysgolion ystyried a
ddylai addysg rhyw fod yn rhan o gwricwlwm seciwlar. Os ydynt o’r farn y dylai addysg rhyw
fod yn rhan o’r cwricwlwm, disgwylir iddynt lunio ac adolygu datganiad ysgrifenedig o’u polisi
mewn perthynas â chynnwys a gweithdrefn.
Wedi ystyriaeth ofalus mae Llywodraethwyr yr ysgol wedi penderfynu darparu cefnogaeth i
ddisgyblion drin heriau corfforol ac emosiynol tyfu’n hŷn a darparu iddynt ddealltwriaeth
sylfaenol o atgenhedlu dynol.
AMCANION
1.

Cyflwynir addysg rhyw yn yr ysgol o fewn fframwaith â gogwydd teulu moesol a fydd yn
sicrhau bod disgyblion yn gallu gofyn cwestiynau ac ymateb i sefyllfaoedd mewn
amgylchedd cyfforddus lle mae gan y plentyn synnwyr o ddiogelwch.

2.

Datblygu hunan-barch a pharch tuag at eraill drwy annog sensitifrwydd, gwerthoedd
moesol a gofal am eraill.

3.

Sicrhau bod y disgyblion yn derbyn gwybodaeth gywir mewn perthynas â datblygiad a
phrosesau’r corff.

CANLLAWIAU
Nid ydym yn credu bod angen addysgu Addysg Rhyw yn bwnc ar wahân – yn hytrach gellir delio
ag ef mewn modd sensitif pan fo cwestiynau’n codi’n naturiol gan y disgyblion, o fewn rhaglen
Addysg Bersonol a Chymdeithasol yr ysgol ac fel rhan o’r maes llafur Gwyddoniaeth. Mae’n
bwysig ystyried unrhyw agweddau teuluol, crefyddol neu ddiwylliannol a allai fod yn berthnasol
i’r drafodaeth.
Cynhelir cysylltiad agos gyda nyrs yr ysgol a gwahoddir hi’n aml i drafod gwahanol faterion
gyda’r disgyblion, e.e. bwyta’n iach a glanweithdra personol. Gwahoddir y nyrs hefyd i drafod y
newidiadau corfforol ac emosiynol sy’n gysylltiedig â thyfu’n hŷn, yn benodol gyda disgyblion ym
Mlynyddoedd 5 a 6. Mae modd gwneud defnydd o’r fideo Iechyd Da, cyfres 3; Synnwyr – Tyfu a
chadw’n ddiogel.

TYNNU PLANT ALLAN
Mae gan rieni’r hawl i dynnu eu plant allan o wersi addysg rhyw penodol ond mae rhai elfennau o
addysg rhyw yn bodoli o fewn y Cwricwlwm Gwyddoniaeth Naturiol ac nid oes modd tynnu plant
allan o’r meysydd hyn o addysg rhyw.
Rhoddir gwybod i rieni drwy lythyr pan gynhelir gwers addysg rhyw benodol gyda’r disgyblion
hŷn a cheir cyfle iddynt dynnu eu plant allan o’r wers a thrafod a gweld y defnydd a ddefnyddir ymlaen llaw.
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Mesurau ymarferol i gyflwyno byd gwaith:
Anogir y disgyblion i ddatblygu annibyniaeth a datrys problemau drwy sgiliau meddwl,
gan roi iddynt fwy o fynediad i’r cwricwlwm a gosod eu targedau perfformiad eu
hunain mewn perthynas ag amrywiaeth tasgau.

Diwydiant ac Economi:
Mae gan yr Ysgol gysylltiadau wedi eu sefydlu’n dda
gyda
diwydiant (yr Wylfa, Prifysgol Cymru, ayyb) lle rhoddir
cyfleoedd i’r disgyblion ymweld, ac y rhoddir iddynt gyfleoedd heriol i ddatblygu
sgiliau mentergarwch yn ogystal â phwyso’r hyn sydd o blaid ac yn erbyn costeffeithlonrwydd ( a gwerth am arian).
Cysylltiadau â chyflogrwydd:
Mae’r disgyblion yn cyfarfod yn rheolaidd â chynrychiolwyr un ai o’r cwmnïau preifat
neu’r sector cyhoeddus sy’n rhoi dirnadaeth i’r disgyblion i’w hamgylchedd a’u cyfrifoldebau gweithio.
Mae darpar- athrawon, myfyrwyr a disgyblion ysgol uwchradd yn treulio cyfnodau
gwerthfawr o brofiad gwaith yn yr ysgol.
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DATGANIAD POLISI – PLANT GYDAG ANABLEDDAU
AMCANION
1.
2.
3.
4.
5.

Darparu cyfle cyfartal i’r rhai sydd wedi eu hintegreiddio.
Adnabod y disgyblion gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol (corfforol ac addysgol).
Adnabod natur yr angen.
Gweithredu i oresgyn y problemau.
Dilyn polisi’r Awdurdod Lleol mewn perthynas â chyfeirio disgyblion.

CANLLAWIAU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rhoi cyfle i’r disgyblion ddilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol, cyn belled ag y bo
modd.
Rhoi cyfle i’r disgyblion gyrraedd eu llawn botensial.
Ymateb yn sensifif i ymdrechion y disgyblion.
Cynnig cymorth ychwanegol os bydd yn angenrheidiol o fewn y dosbarth neu’r tu
allan i’r dosbarth.
Sicrhau bod adnoddau addas i’r unigolyn.
Gosod canllawiau cadarnhaol i’r plant sicrhau dilyniant a mesur o lwyddiant.
Asesu ac adolygu’r sefyllfa’n rheolaidd.
Ymgynghori â rhieni’n rheolaidd.
Sicrhau cymorth asiantaethau allanol.

Yn unol â’r Cynllun Cydraddoldeb Anabledd
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ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL
CYNORTHWYO’R PLENTYN

Yn ystod eu hamser yn yr ysgol bydd plant yn wynebu anawsterau gyda’u gwaith e.e.
dysgu darllen neu sillafu. Mae gan yr ysgol gynllun i gynorthwyo disgyblion o’r fath.
Mae’r cynllun yn seiliedig ar Ddeddf Addysg 2002 ac yn cynnwys y camau a ganlyn:
(i)

Os yw’r athro’n meddwl bod gan ddisgybl broblemau yna bydd yr athro’n cynllunio ffyrdd o gynorthwyo’r disgybl. Gall yr athro siarad â’r rhieni. Gall yr
athro drafod problemau’r plentyn yn answyddogol gyda’r cydlynydd Anghenion
Dysgu Ychwanegol. Nid ystyrir y plentyn ar gyfer ei osod ar y gofnod ADY.

Os yw’r athro’n meddwl nad yw’r disgybl yn dod yn ei flaen a bod problemau’n parhau
yna bydd yr athro’n swyddogol yn trafod y problemau gyda’r cydlynydd anghenion arbennig – y sawl sy’n sicrhau bod y cynllun yn gweithio’n llyfn yn yr ysgol.
Wedi trafodaeth gyda rhieni gosodir enw’r plentyn ar gofnod fel un sy’n derbyn
cymorth yn yr ysgol. Mae hwn yn gam cadarnhaol gan fod yr ysgol a’r rhieni’n
gallu gweithio gyda’i gilydd i gynorthwyo’r plentyn.
Yn y cam hwn mae’r ysgol a’r rhieni’n ysgrifennu cynllun unigol arbennig o waith
ar gyfer y plentyn, gyda’r rhain i’w hadolygu unwaith y tymor. Gallai hyn
gynnwys sylw ychwanegol i’r disgybl. Wedi cyfnod o amser edrychir ar gynnydd.
Os yw’r disgybl yn goresgyn y problemau yna gellid tynnu’r plentyn ymaith oddi
ar y cofnod.
(iii)

Os nad yw’r problemau’n cael eu goresgyn o hyd ar ôl, er enghraifft, dau dymor/
tri thymor, yna gallai’r ysgol a’r rhieni benderfynu gosod y plentyn ar
weithredu ysgol a mwy. Nodir hyn eto ar y cofnod. Mae hyn yn golygu bod yr
ysgol yn ysgrifennu i’r Awdurdod Addysg yn gofyn am gyngor ar sut i gynorthwyo’r plentyn. Yn arferol gwelir y plentyn gan athro ymgynghorol anghenion arbennig neu seicolegydd addysgol. Darperir cynllun addysg unigol o hyd i’r
plentyn.
Eto os bydd y problemau’n lleihau gellid rhoi’r plentyn yn ei ôl i dderbyn cymorth yn yr ysgol neu hyd yn oed ei dynnu ymaith oddi ar y cofnod.
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iv)

Os bydd pawb dan sylw’n teimlo bod angen asesiad manwl iawn o anawsterau’r
plentyn yna gellid penderfynu gofyn am ddatganiad. Yn y cam hwn mae gan yr
Awdurdod Addysg ffordd fanwl iawn o gasglu gwybodaeth am y plentyn. Unwaith y bo’r rhieni wedi cytuno i gais am ddatganiad yna bydd casglu’r
wybodaeth yn digwydd ac mae gan yr Awdurdod Addysg 6 mis i wneud y casglu
hwn ac i lunio cynllun o ffyrdd o gynorthwyo’r plentyn (gelwir hyn yn ddatganiad
o anghenion addysgol arbennig).

v)

Os bydd y rhieni’n cytuno â chynllun yr Awdurdod yna bydd gan y plentyn
Ddatganiad. Os bydd y rhieni’n anghytuno â’r cynllun yna ceir ffyrdd o drafod
hynny gyda’r Awdurdod.

Drwy’r camau hyn i gyd gwahoddir y rhieni i drafod materion gyda’r ysgol a darperir
hwy â chopïau o gynlluniau addysg unigol. Yr amcan bob amser i’r ysgol a’r rhieni yw
gweithio gyda’i gilydd i gynorthwyo’r plentyn.
Bydd yr ysgol hefyd yn cynnal nosweithiau agored anghenion arbennig lle gellir trafod
materion o’r fath.
Gellir gweld polisi anghenion arbennig yr ysgol yn yr ysgol o wneud cais i’r Pennaeth. Os
oes gennych unrhyw gwestiynau gofynnwch i’r Pennaeth.
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Mae plant yn mwynhau ymweld â lleoedd ac yn dysgu llawer o brofiadau uniongyrchol.
Mae gennym raglen helaeth o ymweliadau addysgol wedi eu cysylltu â gwahanol feysydd o’r cwricwlwm. Ni chaniateir i ni godi tâl yn uniongyrchol, ond gallwn ofyn am
gyfraniad gwirfoddol tuag at gostau gyda’r ddealltwriaeth na fydd unrhyw blentyn yn
dioddef anfantais os nad yw’r rhieni’n gallu neu os nad ydynt yn barod i gyfrannu. Rydym yn codi tal am gludiant.
Mae croeso bob amser i rieni sy’n profi anhawster i gyfarfod â chostau i ddod at y
Pennaeth.
Rhoddir cyfle i blant dderbyn gwersi offerynnau cerdd, sydd â chost ychwanegol fel
rhan o gynllun William Mathias.
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Amcan
Ein bwriad yn Ysgol Gynradd Cemaes yw darparu cydraddoldeb cyfle i bob plentyn
waeth beth fo eu hoed, eu gallu, eu rhyw, eu hil na’u cefndir.
Nodau
Mae arnom eisiau i bob disgybl gyflawni ei lawn botensial yn ystod ei gyfnod gyda ni.
Fel y cyfryw rydym yn gweithio i sicrhau nad yw ein disgwyliadau, ein hagweddau a’n
harferion, yn arbennig rhai perthynol i ryw, yn atal unrhyw blentyn rhag cyrraedd ei
botensial.
Casgliad
Rydym yn adnabod y gellid dylanwadu ar hunan-ganfyddiad plentyn gan ei (h)
amgylchedd ac felly rydym yn amcanu at ychwanegu at hunan-barch a hunan-hyder y
disgyblion drwy weithio’n gadarnhaol i leihau unrhyw ragfarn rhyw a hybu cyfle cyfartal.

POLISI CYDRADDOLDEB HÎL AC AMRYFALIAETH DDIWYDIANNOL

Mae Ysgol Gynradd Cemaes yn croesawu ei dyletswyddau cyfreithiol o dan Ddeddf
Cysylltiadau Hiliol (Ddiwygiedig) 2000. Rydym yn ymroddedig i
•
•
•

hybu cydraddoldeb cyfle
hybu perthynas dda rhwng aelodau o wahanol grwpiau hil, diwylliant a chrefydd
a chymuned.
dileu gwahaniaethu anghyfreithlon

Ysgol Gynradd Cemaes
CYSWLLT CARTREF/YSGOL
Gobeithiwn y bydd rhieni’n cymryd diddordeb mawr yn addysg eu plant ac y byddant
yn cefnogi’r ysgol yn ei gwaith dyddiol a’i gweithgareddau cyhoeddus. Mae
cydweithredu agos rhwng yr ysgol a’r cartref yn hanfodol os ydym i sicrhau bod y
plentyn yn cyrraedd ei (l)lawn botensial.
Wrth gofrestru gyda ni bydd rhieni’n darparu manylion llawn i ni am y plentyn ac o unrhyw newid mewn amgylchiadau dros y blynyddoedd dilynol. Mae’n bwysig iawn bod
rhieni’n dweud wrthom am faterion iechyd.
Mae’r ysgol yn anfon adref, fel arfer drwy blentyn hynaf y teulu, lythyrau rheolaidd
yn rhoi gwybod i’r rhieni am ddyddiadau a materion pwysig o wybodaeth.
Pan fo plentyn yn dechrau’r ysgol yn 4 oed gofynnwn i rieni gofnodi deheurwydd mewn
sgiliau megis gwisgo, defnyddio cyllell a fforc, mynd i’r toiled ayyb. Mae hyn yn
darparu portread cychwynnol o’r plentyn i’r athro/athrawes dosbarth derbyn. Bydd
hyn hefyd yn sail trafodaeth rhwng yr athro a’r rhieni yn ystod y tymor cyntaf a
bydd yn arwain at ffurfio datganiad agoriadol ym Mhroffil Addysgol y plentyn.
Ychwanegir gwybodaeth at y Proffil ar bob agwedd ar ddatblygiad y plentyn drwy
gydol ei (g)yrfa yn yr ysgol. Gall rhieni drefnu gyda’r Pennaeth i archwilio a thrafod
cynnwys y Proffil Addysgol.
Cynhelir tri chyfarfod rhieni yn ystod y flwyddyn ysgol. Trefnir y cyfarfod cyntaf
ym mis Hydref. Ei bwrpas yw rhoi’r cyfle i rieni drafod y rhaglen am y flwyddyn i
ddod neu unrhyw faterion penodol a allai ymwneud â hwy. Anfonir Adroddiadau
Blynyddol i bob cartref yn Nhymor yr Haf ynghyd â gwahoddiad i rieni ymweld â’r
ysgol i drafod ei chynnwys ac adolygu’r gwaith a’r cynnydd a gyflawnwyd yn ystod y
flwyddyn.
Ceir hefyd noson agored anghenion addysgol ychwanegol ddiwedd tymhorau’r Hydref
a’r Gwanwyn.
Ar wahân i’r cyfarfodydd ffurfiol hyn mae croeso i rieni wneud trefniadau i
drafod lles a chynnydd y plant ar unrhyw adeg. Yn wir, rydym yn pwysleisio
bod drysau’r ysgol yn agored i rieni ar unrhyw adeg (er, gellir y bydd yn well
gwneud apwyntiad i sicrhau argaeledd yr athro).

Ysgol Gynradd Cemaes
GWAITH CARTREF
1. AMCAN
•
datblygu partneriaeth effeithlon rhwng yr ysgol a’r rhieni a gofalwyr eraill wrth ddilyn
amcanion yr ysgol (hefyd bwrpas cytundebau cartref-ysgol).
•
cadarnhau ac atgyfnerthu sgiliau a dealltwriaeth, yn arbennig mewn llythrennedd a
rhifedd.
•
manteisio i’r eithaf ar adnoddau ar gyfer dysgu, o bob math, gartref
•
ymestyn dysgu’r ysgol, er enghraifft drwy ddarllen ychwanegol
•
annog disgyblion fel y maent yn mynd yn hŷn i ddatblygu’r hyder a’r hunan-ddisgyblaeth
sydd eu hangen i ddysgu ar eu pennau eu hunain.
2. Mae pwrpasau gwaith cartref yn newid fel y mae plant yn mynd yn hŷn. Ar gyfer plant yn y
Cam Sylfaen a Chyfnod Allweddol 1 datblygu partneriaeth gyda rhieni neu ofalwyr, a’u
cynnwys yn weithredol yn nysgu’r disgyblion, yw’r pwrpas allweddol. Yn aml, gellir na fydd y
gweithgareddau y mae’r disgyblion yn eu gwneud gartref yn cael eu disgrifio gan ysgolion fel
‘gwaith cartref’.
3. Fel y mae plant yn mynd yn hŷn mae gwaith cartref yn darparu cyfle iddynt ddatblygu eu
sgiliau dysgu annibynnol. Dylai hynny’n gynyddol ddod yn brif bwrpas iddo.
4. Dylai gwaith cartref a roddir i blant hŷn gynyddu’n raddol yn ei ofynion, sy’n wahaniaethol
i gymryd i ystyriaeth anghenion unigol a gallai gynnwys:
• dod o hyd i wybodaeth
• darllen i baratoi ar gyfer gwersi
• paratoi cyflwyniadau llafar
• aseiniadau ysgrifenedig mwy traddodiadol.
5. Awgrymu dyraniad amser ar gyfer gwaith cartref.
• Cyfnod Sylfaen - hyd at ½ awr/yr wythnos (darllen, sillafu, gwaith arall llythrennedd a
rhifedd.)
• Gall darllen dyddiol wrth gwrs fod yn rhan o waith cartref.
•

Blynyddoedd 3 - 6 - 1 awr/yr wythnos (llythrennedd a rhifedd, gydag aseiniadau
achlysurol mewn pynciau eraill)

Gall darllen dyddiol wrth gwrs fod yn rhan o waith cartref ac o gwblhau dyddlyfrau/
adolygiadau ar sail reolaidd.
Bydd gan ddisgyblion y Cam Sylfaen, CA1 a CA2 Lyfrynnau Darllen Cartref Ysgol a bydd
Llyfrynnau Darllen CA1 a CA2 yn cynnwys cyfleoedd hunan-asesu disgyblion. Yn y ffordd
hon gall rhieni uno yn y broses o gynorthwyo’u plentyn i ddysgu darllen.

Ysgol Gynradd Cemaes
GWAITH CARTREF
6. Anghenion Addysgol Ychwanegol
Mae gosod gwaith cartref penodol i ddisgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol,
nad yw’n mynnu gormod na rhy ychydig o’r plant na’u rhieni, angen cydweithrediad agos
rhwng athrawon dosbarth, cydlynwyr anghenion dysgu ychwanegol a rhieni.
Dylai tasgau:
fod â ffocws clir iawn a chanllaw amser
rhoi digonedd o gyfleoedd i ddisgyblion lwyddo
cynorthwyo i ddatblygu sgiliau cymdeithasol yn ogystal ag eraill lle bo’n angenrheidiol
bod yn amrywiol – ac nid aseiniadau ysgrifenedig yn unig
bod yn hawdd i’w rheoli ar gyfer athrawon.
Ni ddylai’r cartref gael ei weld fel ffordd o geisio gael y disgyblion i ddal i fyny gyda
gweddill y dosbarth.
Gwneud gwaith cartref yn rheoladwy
Dylai polisïau ddatgan:
bod yr athro dosbarth yn gyfrifol am sicrhau bod gofynion gwaith cartref yn rheoladwy ar gyfer disgyblion a rhieni/gofalwyr ar sail ddyddiol.
patrymau rheolaidd i waith cartref, yn arbennig ar gyfer llythrennedd a rhifedd.
Rhan rhieni a gofalwyr mewn cefnogi disgyblion
Mewn termau cyffredinol dylid annog rhieni a gofalwyr i:
ddarparu lle rhesymol o heddychlon ac addas lle gall disgyblion wneud eu gwaith cartref – ar eu pennau eu hunain neu, yn amlach ar gyfer plant iau, ynghyd ag oedolyn – neu gynorthwyo disgyblion i fynychu lleoedd eraill lle gellir gwneud gwaith
cartref, megis clybiau gwaith cartref neu ganolfannau cefnogi astudio.
ei gwneud yn glir i ddisgyblion eu bod yn gweld gwerth mewn gwaith cartref, ac yn
cefnogi’r ysgol i esbonio sut y gall gynorthwyo eu dysgu
annog disgyblion a’u canmol pan fyddant wedi cwblhau gwaith cartref.
sicrhau y dychwelir gwaith cartref mewn pryd gan y bydd yr athrawon yn cadw
cofnodion gwaith cartref.
GWIRFODDOLWYR NEU YMWELWYR YN Y DOSBARTH

Ysgol Gynradd Cemaes
GWEITHDREFN GWYNION
GWEITHDREFN GWYNION
Mae’r Awdurdod Addysg Lleol, yn unol â gofynion yr Ysgrifennydd Gwladol, o dan
Adran 23 Deddf Diwygio Addysg 1988 wedi sefydlu gweithdrefn i ystyried cwynion
mewn perthynas â’r ffordd y mae Cyrff Llywodraethu ysgolion a’r Awdurdodau Addysg
yn gweithredu mewn perthynas â chwricwlwm yr ysgol a materion perthynol eraill.
Amlinellir y weithdrefn hon mewn dogfen yn Gymraeg a Saesneg sydd ar gael yn yr
ysgol. Darperir copi yn ddi-dâl fel y bo’n ofynnol i unrhyw riant sydd am wneud cwyn
o dan y trefniadau hyn a gall yr Awdurdod, os bydd yn angenrheidiol, ddarparu copi
mewn iaith ar wahân i Gymraeg a Saesneg. Fodd bynnag pwysleisir y gellir delio â llawer
o gwynion yn gyflym ac yn effeithiol drwy ystyriaeth anffurfiol yn seiliedig ar
drafodaethau â’r Pennaeth. Hwn yw’r cam rhesymol cyntaf, a byddai’r Corff Llywodraethu’n disgwyl y byddai’r cam hwn wedi ei gwblhau cyn cyflwyno’r gwyn yn ffurfiol mewn achosion eithriadol.
Gellir gwneud apwyntiad i drafod unrhyw gwyn gyda’r Pennaeth drwy gysylltu â’r ysgol.

Cwynion Cyffredinol
Pe baech yn anhapus ynghylch unrhywbeth yn Ysgol Gynradd Cemaes, dylech bob amser
ei drafod yn y lle cyntaf gyda’r athro dosbarth. Os nad ydych yn hapus gyda’r deilliant
yna gellwch wneud apwyntiad gyda’r Pennaeth. Os yw eich cwyn yn dal heb ei datrys er
eich boddhad, yna gellwch gysylltu â Chadeirydd y Corff Llywodraethu. Gellir gwneud
hyn yn ysgrifenedig drwy adael llythyr yn yr ysgol, wedi ei gyfeirio at Gadeirydd y
Llywodraethwyr , d/o yr Ysgol.

Ysgol Gynradd Cemaes
YMDDYGIAD
Datganiad y Corff Llywodraethu o Egwyddorion Cyffredinol
Yng: Ymddygiad Cefnogol
(Mae Deddf Addysg 1997 yn rhoi rheidrwydd statudol ar gyrff llywodraethu i baratoi datganiad ysgrifenedig o egwyddorion cyffredinol mewn perthynas ag ymddygiad.)

Ethos yr Ysgol ac Elfen Ethigol
Byddwn ni, y Corff Llywodraethu yn ceisio hybu safonau da o ddisgyblaeth ac ymddygiad yn
ein disgyblion drwy eu hannog i ddatblygu’n gymdeithasol drwy berthynas bersonol yn unol â
disgwyliadau’r ysgol.
Anogir y disgyblion ar bob adeg i ddangos parch tuag at ei gilydd, y staff, pawb o’u hamgylch ac
eiddo pobl.

Trefn Cynnal Ymddygiad

O ystyried bod ymddygiad disgyblion yn ganolog i’r broses o ddysgu ac addysgu, bydd yr ysgol
yn sicrhau strategaethau penodol fel y gall systemau addysgol yr ysgol weithio’n effeithlon.
Pan ffurfir y strategaethau hyn bydd yn rhaid rhoi ystyriaeth i’r hyn a ganlyn:
bod yr achosion dros ymddygiad problemus yn lluosog ac yn amrywiol, ac felly bydd angen i’r
cartref, yr ysgol ac asiantaethau eraill (lle bo angen ) weithio’n agos â’i gilydd.
bod addysg bersonol a chymdeithasol a datblygu gwerthoedd moesol yn ganolog i gynnal ymddygiad derbyniol a ddisgwylir yn yr ysgol hon.
y cyflawnir cysondeb wrth weithredu’r polisi hwn gyda phwyslais yn cael ei roi ar wobrwyo cadarnhaol a gosod sancsiynau call.
dylid gweithredu’r polisi hwn heb wahaniaethu.
Y prif nod yw cynnal trefn yn yr ysgol a meithrin a datblygu hunan-ddisgyblaeth yn y disgyblion a meithrin parch tuag at eraill. Bydd hyn yn darparu sylfaen gadarn fel y bydd pob disgybl yn datblygu heb ymyriad gan eraill, o fewn amgylchedd c yfeillgar a hapus.
Bydd y datganiad hwn yn sylfaen Polisi’r ysgol ar gynnal trefn a chynnal safonau ymddygiad.

Ysgol Gynradd Cemaes
DATBLYGU YMDDYGIAD CYFRIFOL
DATGANIAD I RIENI
Rydym yn trefnu ysgol lwyddiannus a threfnus lle mae disgyblion yn dysgu mewn
amgylchedd hapus. Disgwyliwn i’n disgyblion i gyd ymddwyn mewn modd sy’n dwyn
credyd i’w cartrefi hwy eu hunain ac sy’n adlewyrchu ethos Ysgol Gynradd Cemaes.
Mae ein hysgol yn amcanu at ddatblygu ymddygiad cyfrifol yn y disgyblion. Mae’r ysgol
yn amcanu i addysgu i ddisgyblion y gwahaniaeth rhwng ymddygiad da a drwg, rhwng
ymddygiad derbyniol ac annerbyniol. Yr ymddygiad sy’n iawn neu’n ddrwg, nid y plentyn.
Perir bod y disgyblion yn ymwybodol o reolau’r ysgol – gweler trosodd.
Gwobrwyir plant am ymdrech ac ymddygiad da drwy:
eu canmol ar lafar
dyfarnu pwyntiau/teilyngdod iddynt
derbyn tystysgrif
hysbysu rhieni
rhannu llwyddiannau yn ystod gwasanaethau wythnosol
Cosbir plant am ymddwyn yn ddrwg drwy:
gael eu ceryddu
hysbysu rhieni
colli amser egwyl
cadw i mewn ar ôl oriau ysgol
derbyn rhybuddion swyddogol (hyd at dri)
gwahardd
Gellwch ein cynorthwyo drwy:
siarad yn rheolaidd gyda’ch plentyn
trafod yr ymddygiad a ddisgwylir ohonynt yn yr ysgol
sylweddoli bod dwy ochr i bob stori
canolbwyntio ar ymddygiad (mae pob plentyn yn dangos ymddygiad da a
drwg)
Gyda’n gilydd gallwn ddatblygu ymddygiad cyfrifol yn ein holl blant fel y gallwn i gyd
fod yn falch ohonynt.
Diolch yn fawr

Ysgol Gynradd Cemaes
RHEOLAU’R YSGOL
Cymuned yw’r ysgol lle mae gan athrawon hawl i addysgu, ac y mae gan ddisgyblion hawl i
ddysgu. Mewn ysbryd o weithio gyda’n gilydd i wneud Ysgol Gynradd Cemaes yn ysgol
hapus, ddiogel ac effeithlon, gofynnaf i’ch plentyn/plant lynu wrth y rheolau a ganlyn:
Peidiwch â chrwydro o amgylch y dosbarth na gweiddi allan –
Rhowch eich llaw i fyny
Os oes rhywun yn siarad â’ch athro/athrawes
Cofiwch ymddwyn ar eich gorau, gan weithio neu ddarllen
yn dawel
Peidiwch â gwastraffu amser gwersi yn y toiled
Cofiwch fynd amser chwarae a pheidiwch â chwarae o gwmpas yn y toiled
Peidiwch fyth â rhedeg na gweiddi yn y coridorau a
cherddwch pob tro
Peidiwch fyth â bod yn ddigywilydd neu ateb rhywun yn ôl
Bod yn foesgar
Ceisiwch gofio gwneud y pethau hyn:
GWRANDO ar eich athro
Peidio â tharo na gwthio unrhywun FYTH
Gwneud eich gorau BOB AMSER
BOD YN DACLUS y tu mewn a’r tu allan
TRIN PAWB GYDA PHARCH
TRIN ERAILL FEL Y BYDDWCH CHI’N HOFFI CAEL EICH TRIN
Mae’r ysgol yn edrych yn ddifrifol iawn ar faterion sy’n cynnwys rhegi, ymladd, bwlio a
lladrata.

YSGOL GYNRADD CEMAES
CYTUNDEB PARTNERIAETH RHWNG RHIANT, DISGYBL A’R YSGOL
Mae Cytundebau Partneriaeth yn darparu’r fframwaith ar gyfer datblygu dealltwriaeth rhwng y cartref a’r ysgol i alluogi’r disgybl i elwa’n llawn ar yr addysg a ddarperir. Mae’r
ddogfen gytundeb hon wedi ei pharatoi i egluro amcanion yr ysgol a gosod swyddogaeth yr ysgol, y rhieni a’r disgyblion yn y bartneriaeth allweddol hon. Amcan sylfaenol yr
ysgol yw darparu addysg o ansawdd mewn amgylchedd gofalgar ac annog pob disgybl i gyflawni ei botensial

personol/photensial bersonol. Rhestrir cyfraniad pob un o’r rhieni i’r datblygiad hwn yn y cytundeb.
Fel ysgol gwnawn ein gorau i….

Fel rhiant gwnaf fy ngorau i ………

Fel disgybl gwnaf fy ngorau i……

Safonau
Addysg

ddarparu’r safonau uchaf posibl o addysg o fewn yr
adnoddau sydd ar gael
Sicrhau bod yr ysgol yn cynnig cwricwlwm eang,
cytbwys a pherthnasol yn seiliedig ar ofynion y
Cwricwlwm Cenedlaethol
Gosod targedau blynyddol ar gyfer pob disgybl

cymryd diddordeb yng ngwaith fy
mhlentyn
annog fy mhlentyn i wneud ei (g)orau ar
bob adeg
annog fy mhlentyn i wrando ar yr athro
a gweithio’n galed yn y dosbarth

gwrando ar yr athro a gweithio’n
galed yn y dosbarth
cwblhau pob tasg hyd orau fy ngallu
amcanu i roi fy ymdrech orau ar
bob adeg.

Ethos yr
Ysgol

gwasanaethu ei chymuned drwy ddarparu addysg o’r
ansawdd uchaf. Mae’n annog dealltwriaeth o ystyr ac
arwyddocâd yr ethos drwy’r profiad y mae’n ei gynnig
i’w holl ddisgyblion.

cefnogi fy mhlentyn wrth gyfarfod â
disgwyliadau’r ysgol
annog fy mhlentyn i fod yn foesgar, yn
gwrtais ac i ddangos parch tuag at eraill
cymryd diddordeb yng ngweithgareddau’r ysgol ac annog fy mhlentyn i gymryd rhan.

amcanu i roi o fy ngorau ar bob
adeg
bod yn foesgar, yn gwrtais a
dangos parch tuag at eraill
cymryd rhan mewn gweithgareddau
ysgol

Presenoldeb
Rheolaidd

annog a gwobrwyo presenoldeb da
dilyn mater presenoldeb gwael neu afreolaidd

gwneud yn siŵr bod fy mhlentyn yn
mynychu’r ysgol bob dydd
rhoi gwybod i’r ysgol ar ddiwrnod cyntaf unrhyw absenoldeb.

mynychu’r ysgol bob dydd
cyrraedd yr ysgol yn brydlon

Disgyblaeth
ac Ymddygiad

hybu safonau da o ddisgyblaeth ac ymddygiad drwy
annog ein disgyblion i ddatblygu’n gymdeithasol drwy
berthynas bersonol yn unol â disgwyliadau’r ysgol,
sy’n pwysleisio’r enghraifft Gristnogol.
Disgyblion ar bob adeg yn cael eu hannog i ddangos
parch tuag at ei gilydd, y staff, pawb o’u hamgylch ac
eiddo pobl.

annog fy mhlentyn i fod â safonau uchel
o ymddygiad ar bob adeg.
annog fy mhlentyn i gydymffurfio â
disgwyliadau’r ysgol a pharchu’r holl
staff a disgyblion eraill a chefnogi
polisïau a chanllawiau’r ysgol ar gyfer
ymddygiad.

ymddwyn yn synhwyrol y tu mewn
a’r tu allan i’r ysgol, gan barchu’r
staff a disgyblion eraill a rheolau’r
ysgol
parchu eiddo’r ysgol a disgyblion
eraill

Gwaith
Cartref

darparu gwaith cartref yn unol â threfniadau’r ysgol
disgwyl gwaith cartref o’r safon uchaf
disgwyl gwaith cartref i’w gwblhau ar amser

cymryd diddordeb yng ngwaith cartref
fy mhlentyn
annog fy mhlentyn i gwblhau gwaith
cartref mewn pryd.

Gwneud fy ngwaith cartref yn ofalus ac yn unol â’r cydfarwyddiadau
a roddwyd
Gwneud fy holl waith cartref yn
daclus a’i roi i’m hathrawon mewn
pryd

Cefnogaeth
Fugeiliol

gofal am ddiogelwch a hapusrwydd pob disgybl
darparu cefnogaeth fugeiliol yn cynnwys gwrando ar
bryderon ac ymateb iddynt yn gyflym

rhoi gwybod i’r ysgol am unrhyw
broblemau a allai effeithio ar gynnydd
fy mhlentyn.

Rhoi gwybod i’m hathrawon neu’r
Pennaeth os oes gennyf unrhyw
bryderon a allai effeithio ar fy
ngwaith neu fy hapusrwydd yn yr
ysgol.

Cysylltiadau
rhwng yr
Ysgol a’r
Cartref

cynnal nosweithiau rhieni rheolaidd i drafod cynnydd
darparu adroddiadau blynyddol
eich hysbysu am bolisïau a gweithgareddau

mynychu cyfarfodydd rhieni
darllen llythyrau a chyfathrebiadau
eraill o’r ysgol ac ymateb iddynt

mynd â phob llythyr a chyfathrebiadau eraill adref.
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