
Annwyl Rhieni/Gwarchodwyr, 

 

Mae’n rhoi pleser mawr i fi gyflwyno i chi, drwy gyfrwng y llawlyfr 

yma, peth gwybodaeth am ein hysgol. Bwriad y llawlyfr yma i’w i 

roi cymorth i chi adnabod a darganfod mwy am fywyd a gwaith 

yn Ysgol Rhys Prichard.  

 

Y plant sydd wrth wraidd ac yn sail i bob penderfyniad rydym yn 

ei wneud yma yn yr ysgol. Mae hyn er mwyn sicrhau bod ein 

disgyblion yn hapus, hyderus ac yn unigolion llwyddiannus. Ein nod yw sicrhau cwricwlwm ysgogol fel 

bod ein disgyblion yn ennyn brwdfrydedd am ddysgu gan ddatblygu dyheadau uchel am lwyddiant eu 

dyfodol. 

 

Rwy’n ystyried fy hun yn hynod o ffodus o gael arwain tîm ymroddgar o staff sy’n gweithio’n galed er 

mwyn codi a chynnal safonau uchel. Ein blaenoriaeth yw sicrhau llwyddiant eich plentyn drwy gyd-

weithio yn agos gyda chi fel rhieni, y gymuned leol ac ysgolion eraill cyfagos. Rydym o’r farn bod 

addysg eich plentyn yn bartneriaeth rhwng yr ysgol a’r cartref, ac o ganlyniad yn gwerthfawrogi eich 

cefnogaeth ar bob achlysur. 

Does dim amheuaeth gennym, fel staff, y bydd eich plentyn yn ffynnu o dan ein gofal a chefnogaeth 

yma yn Ysgol Rhys Prichard. Mae safon yr addysg a’r profiadau y mae eich plentyn yn eu derbyn ar 

hyd eu gyrfa ysgol, yn sylfaen ac yn eu paratoi at fyd tu hwnt i’w amser yn yr ysgol. 

Yn dilyn darllen y llawlyfr yma, mae’n bosib eich bod am wybodaeth bellach. Os hynny, yna mae 

croeso i chi gysylltu gyda fi yn yr ysgol. 

Edward Davies 

 

Pennaeth 

Tachwedd 2021 

 



 

Ein hysgol 

Saif Ysgol gynradd gymunedol Rhys Prichard ar gyrion hen dref farchnad yng nghanol dyffryn Tywi 
uchaf, yng ngogledd Sir Gaerfyrddin.   Roedd yr ysgol yn cael ei hadnabod fel Ysgol Gynradd Sirol 
Llanymddyfri tan fis Rhagfyr 1994 pan cafodd ei hailenwi'n swyddogol yn Ysgol Rhys Prichard, 
Llanymddyfri i gofio 350 mlynedd ers marwolaeth yr enwog Ficer Prichard o Lanymddyfri. Mae’r 
ysgol bellach wedi symud i safle newydd ers mis Chwefror 2021. 
 
 

 
 
Dynodir yr ysgol yn ysgol Gymraeg yn unol â pholisi iaith yr Awdurdod Addysg. Mae hyn yn golygu 
mai Cymraeg yw prif gyfrwng bywyd a gwaith yr ysgol ac yn ceisio sicrhau bod disgyblion yn gwbl 
ddwyieithog erbyn iddynt drosglwyddo i'r sector uwchradd. 
 

 

COVID-19 – Amser Diwrnod Ysgol 

• Amserau dechrau a gorffen gwahanol er mwyn lleihau tagfeydd o amgylch gatiau'r ysgol yn 
ystod amserau gollwng a chasglu  

Er mwyn diogelu pawb yn sgîl Covid 19 gofynnwn yn garedig i chi gadw at yr amserau cychwyn yn 
y bore a gorffen a’r ddiwedd y dydd ac i ymbellhau wrth eraill ar dir yr ysgol 

Ni fydd y plant yn cael mynediad hyd nes yr amserau isod. Un oedolyn yn unig o bob teulu i ddod a 
chasglu os gwelwch yn dda. 

*Cyfnod Sylfaen-(Meithin, derbyn, blwyddyn 1 a 2) 9.00y.b.-3.20y.h. Cyrreadd yr 
ysgol rhwng 8.45y.b a 9.00y.b 
* Cyfnod Allweddol 2- (blynyddoedd 3-6) 9.00y.b.- 3.30y.h. Cyrraedd yr ysgol rhwng 
8.45y.b a 9.00y.b. Bydd glwyd yr ysgol yn agor am 8.45y.b. 

 

 

 

 



Nod ac amcanion yr Ysgol 

 

 

 

 

 

 

Cynhwysol 

Bod yn ysgol gynhwysol drwy: 
 

• Gynnig cyfle cyfartal i bawb heb wahanu o 
ran crefydd, hil, gallu, diwylliant, rhyw ac 
oedran. 

• Sefydlu perthynas waith da gyda 
disgyblion, rhieni, staff, llywodraethwyr 
a’r gymuned. 

• Barchu ac ennill parch 

• Ddathlu, cofleidio a gwerthfawrogi 
amrywiaeth. 

• Fabwysiadu polisi drws agored. 

• Werthfawrogi pob person fel unigolyn. 

Herio i lwyddo 
 

Byddwn yn herio i lwyddo drwy: 
 
 

• Greu amgylchedd dysgu ac addysgu 
sydd yn hyrwyddo ac ysgogi pawb. 

• Osod targedau uchelgeisiol 

• Ymdrechu i gyrraedd llawn 
potensial. Ffocysu ar ragoriaeth. 

• Fwynhau her, dathlu a rhannu 
llwyddiant. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysbridoli 

Creu amgylchedd ysbrydoledig gyda’r plentyn yn 
y canol sydd yn annog plant i fod: 

• Yn hapus. 

• Yn hyderus ac annibynnol. 

• Yn barchus. 

• Wedi eu sbarduno. 

• Yn rhannu profiadau a barn. 

• Ag agwedd cadarnhaol 

• Yn gyfeillgar 

• Yn datblygu’n barhaus 

• A ffydd mewn disgyblion a staff 

• Yn gytbwys 

• Yn gymdeithasol 

• Yn chwilfrydig 

• Yn cydweithio 

• Yn ddiogel 

• Yn gweithio i gyrraedd eu potensial. 

Ethos Gymreig 

Dathlu a hyrwyddo ein hiaith a diwylliant drwy: 

• Ennyn brwdfrydedd ac annog parch. 

• Greu ymwybyddiaeth o hanes y wlad, ei 
datblygiad, cartrefi, bwyd, dillad. 

• Ymweld a lleoliadau hanesyddol a 
diwylliannol. 

• Hybu adnabyddiaeth o gerddoriaeth ein 
gwlad- Alawon traddodiadol, gwerin, 
emynau corawl a dawns. 

• Barchu a hyrwyddo ei thraddodiadau drwy 
eisteddfodau, cyngherddau a dathliadau. 



Strwythur Staffio – Medi 2020 

Pennaeth Mr Edward Davies 

Pennaeth Cynorthwyol Miss Bethan Evans 

Staff Dysgu 

Mrs Tracey Aston-Rees                   

Mrs Debra Davies 

Mr Emyr Richards 

Mr Gareth Salt 

Miss Catherine Spencer 

Mrs Angharad Davies 

Mrs Margaret Williams 

Swyddog Gweinyddol Mrs Charlotte Evans 

Cynorthwywragedd Llawn Amser 

Mrs Wendy Sidaway 

Mrs Heulwen Land 

Miss Sonia Marsland 

Mrs Kim Price 

Mrs Bettina Thomas 

Mrs Kristy Stokes 

Ms Susan Thomas 

Miss Mared Dafydd 

Mrs Tammy Thompson-Waters 

Mrs Miriam Evans 

Cynorthwywragedd Rhan Amser 

Mrs Paula Hilliam 

Mrs Julie Jones 

Mrs Helen Wood 

Glanhawr/Gofalwyr 

Mr Tim Morgan 

Ms Gemma Kelly 

Mrs Caroline Ward 



Athrawon Cerddoriaeth 

Mrs Gillian Thomas (ffidil) 

Mrs Dianne Fuge (canu) 

Mrs Gayle Davies (Gitar) 

Ms Gayle Davies (Chwythbrennau) 

Anghenion Dysgu Ychwanegol Mrs Rachael Davies 

Gofalwyr Amser Cinio 

Mrs Helen Wood 

Mrs Denise Weatherill 

Mrs Lesley Carling 

Mrs Amanda Wilkinson 

Ms Gemma Kelly 

Mrs Shirley Davies 

Mrs Louise O’Connor 

Mrs Glenys Watts 

Mr Tim Morgan 

Ms Heather Jones 

Cogyddes Mrs Sandra Ardolino 

Cynorthwyydd Arlwyo 
Mrs Wendy James 

Mrs Jane Kelly 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Corff Llywodraethol yr Ysgol 
 
 

Enw Statws 

Vacant Cynrychiolydd yr AALl 

Cllr H Davies Cynrychiolydd yr AALl 

Mrs Jane Ryall Cynrychiolydd Cymunedol (Cadeirydd) 

Mr I Williams Cynrychiolydd Cymunedol 

Cllr Louise Wride Cynrychiolydd Cymunedol Ychwanegol 

Ms W Thomas Cynrychiolydd Cymunedol 

Mrs Beth Handyside Cynrychiolydd Rhieni 

Mrs N Pease Cynrychiolydd Rhieni 

Mrs M Pennycook Cynrychiolydd Rhieni 

Ms G Van Gompel Cynrychiolydd Rhieni 

Mrs Miriam Evans Cynrychiolydd Staff 

Ms Bethan Evans Cynrychiolydd Athrawon 

Mr Edward Davies Pennaeth 

 



Amserlen Dyddiol Ysgol 

Clwb Brecwast 8:00 – 8:45 

Drysau yn agor 8:45 

Yshol yn dechrau 9.00 

Cofrestru 9:00 – 9:05 

Gwers 1  9:05 – 10:30 

Amser Chwarae 10:30 – 10:45 

Gwers  2 Cyfnod Sylfaen  10:45 – 11:50 

                         CA 2 10:45 – 12:00 

Cinio  Cyfnod Sylfaen 11:50 – 1:00 

CA 2 12:00 – 1:00 

Cofrestru  1:00 – 1:05 

Gwers  3 1:05 – 2:10 

Amser Chwarae 2:00 – 2:15 

Gwers  4 Cyfnod Sylfaen 2:15 – 3:20 

CA 2 2:15 – 3:30 

Diwedd y Dydd Cyfnod Sylfaen 3:20 

CA 2 3:30 

 

Bydd prif fynedfa'r ysgol yn agor am 8:45.  Mae aelod o staff ar ddyletswydd bob bore i 

gwrdd â'r plant a'r rhieni wrth iddynt gyrraedd. 

Er mwyn hwyluso'r trefniadau ar ddiwedd y diwrnod ysgol, rhowch wybod i'r athro 

dosbarth ar ddechrau'r dydd os bydd newid i drefniadau teithio diwedd dydd eich 

plentyn. 

 



Gwisg Ysgol 
Gellir prynu gwisg ysgol o Swyddfa'r Ysgol. Cofiwch ysgrifennu 
enw eich plentyn ar pob darn o ddillad. 
 

Dillad Ymarfer Corff 

 

Gofynnwn i blant wisgo cryst (du neu gwyn) a siorts du nu glas 
tywyll ar gyfer y gwersi ymarfer corff. Os mae’r tywydd yn wael 
yna gall y plant wisgo trowser ar gyfer y wers. Cofiwch 
ysgrifennu enw eich plentyn ar 
bob darn o ddillad. 
 
Gall disgyblion Meithrin i 
Flwyddyn 1 wisgo eu dillad YC i'r 
ysgol ar ddiwrnod y wers. Mae 
angen i ddisgyblion ym mlwyddyn 
2-6 ddod â'u dillad YC i'r ysgol ar 
ddiwrnod y wers a newid yn yr 
ysgol. 
 

Gwersi nofio - Mae angen het nofio 

ar bob plentyn. 

 

 

Cwricwlwm Yr Ysgol 
 

Rhennir cwricwlwm yr ysgol yn y modd yr 

amlinellir yn y diagram. 

Mae ein cwricwlwm yn sicrhau bod pob dysgwr 

yn ymrwymo’n aelodau llawn o gymuned ein 

hysgol, ac yn cael mynediad i’r cwricwlwm 

ehangach a holl weithgareddau’r ysgol. Mae’r 

cwricwlwm yn gytbwys ac yn eang ei sylfaen, ac 

yn ceisio hyrwyddo datblygiad ysbrydol, 

moesol, diwylliannol, cymdeithasol ac 

emosiynol, meddyliol a chorfforol ein 

disgyblion, ac yn ceisio eu paratoi ar gyfer 

cyfleoedd, cyfrifoldebau a phrofiadau bywyd 

oedolyn. 

Y mae’r holl agweddau yma yn clymu at ei 

gilydd fel jigso ac yn darparu amrywiol gyfleoedd a phrofiadau i hyrwyddo dysgu gydol-oes. 

Cwricwlwm 
Yr Ysgol

Y Cyfnod 
Sylfaen

'Y 
Cwricwlwm 

Cymreig'

Ysgol Iach / 
Eco / 

Dinasyddiaeth 
Fyd-Eang

Addysg 
Grefyddol

Llythrennedd / 
Rhifedd / 

Cymhwysedd 
Digidol

Addysg 
Bersonol a 

Chymdeithasol

Cyfnod 
Allweddol 2



Y Cyfnod Sylfaen 
Yn ein hysgol ni mae’r Cyfnod Sylfaen yn cyfoethogi’r profiadau 

dysgu sy’n galluogi plant i fod yn greadigol, defnyddio’u 

dychymyg a chael hwyl wrth ddysgu. Mae’r plant yn cael mwy o 

gyfleoedd i archwilio’r byd o’u cwmpas a deall sut mae pethau’n 

gweithio drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol 

sy’n hwyl ac yn berthnasol i lefel eu datblygiad. 

 

6 Maes Dysgu’r Cyfnod Sylfaen 

• Datblygiad Creadigol 

• Sgiliau, iaith, llythrennedd a chyfathrebu 

• Datblygiad mathemategol 

• Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol 

• Datblygiad Corfforol 

• Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd. 

 

Mae chwech Maes Dysgu 

i’r Cyfnod Sylfaen, lle gellir 

gweu gweithgareddau 

chwarae strwythuredig i 

mewn i’r profiadau dysgu 

mewn ffordd sy’n ysgogi’r 

plant. Mae’r cwricwlwm 

wedi’i lunio ar sail y 

chwech maes hwn i ategu a hyrwyddo datblygiad lles personol, 

cymdeithasol, emosiynol, corfforol a deallusol pob plentyn. Rhoddir 

pwyslais ar ddatblygu sgiliau plant ar draws y Meysydd Dysgu er 

mwyn sicrhau bod plant ifanc yn dysgu mewn modd addas ac 

integredig. 

 

Mae amgylcheddau y tu mewn a’r tu allan sy’n hwyl, yn gyffrous, yn ysgogi ac yn ddiogel yn hyrwyddo 

datblygiad plant a’u chwilfrydedd naturiol i archwilio a dysgu drwy brofiadau uniongyrchol bywyd go 

iawn. 

 

 

 

 

 

 

 



Cyfnod Allweddol 2 (7 i 11 mlwydd oed - Blwyddyn 

3 i 6)  
 Yng nghyfnod alleddol 2 mae disgyblion yn cael cyfleoedd o 

adeiladu ar y profiadau a gafwyd yn ystod y Cyfnod Sylfaen, a 

hybu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o Gymru, eu datblygiad 

personol a chymdeithasol. 

Caiff y plant eu dysgu trwy gyfuniad o ddull pynciol a thema. 

Paratoir gwaith pob tymor mewn cyfres o gyfarfodydd staff dan 

arweiniad y Prifathro a'r arweinwyr cwricwlwm. Dysgir y thema 

a’r pynciau unigol o fewn 

strwythur amserlen er 

mwyn rhoi'r sylw priodol i 

ddatblygu pob agwedd o’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  

Ceisir sicrhau bod yr addysg a ddarperir yn hybu datblygiad 

moesol, diwylliannol, meddyliol a chorfforol pob disgybl a bod 

natur y cwricwlwm cyflawn yn wahaniaethol, eang a chytbwys. I 

ymateb i’r gofynion hyn bydd trefniadaeth y dosbarth yn hyblyg. 

Dysgir y plant fel uned 

dosbarth o dan ofal un 

athrawes/athro sefydlog. 

 
 

Rhoddir ystyriaeth i allu pob plentyn wrth i athrawon baratoi’n 

wahaniaethol er mwyn sicrhau datblygiad pob unigolyn. 

Er mwyn sicrhau dealltwriaeth ac ymroddiad i’r gwaith fe 

ddefnyddir amrywiaeth o ddulliau dysgu megis dysgu unigol, 

dysgu pâr neu grŵp a dysgu dosbarth. 

 

Atgyfnerthir y dysgu yn rheolaidd trwy sicrhau 

profiadau uniongyrchol megis ymweliad â safleoedd 

hanesyddol, ymweliad â’r theatr neu ymweliad gan 

gwmnïau theatr mewn addysg a siaradwyr gwadd.  

Mae’r pynciau canlynol yn cael eu cynnwys yn y 

cwricwlwm yng Nghyfnod Allweddol 2: Cymraeg, 

Saesneg, mathemateg, gwyddoniaeth, dylunio a 

thechnoleg, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, 

hanes, daearyddiaeth, celf a dylunio, cerddoriaeth 

ac addysg gorfforol. 

 

 

 



Medrau ar draws y cwricwlwm 
 

Ym mhob agwedd o’r cwricwlwm cynllunnir yn ofalus i sicrhau bod y sgiliau allweddol o’r 

Fframwaith Sgiliau yn cael lle blaenllaw. 

 

 

Asesu ar gyfer dysgu:  
 

Mae’r ysgol yn canolbwyntio ar gyrhaeddiad y 

disgybl a sut i symud ymlaen: 

• Ble mae’r disgybl yn y continwwm 

dysgu? 

• Ble mae angen anelu tuag at? 

• Beth ydy’r ffordd orau i gyrraedd yno?  

Mae’r athrawon yn cynllunio ar gyfer creu 

cyfleoedd i asesu ar gyfer dysgu er mwyn 

datblygu gwybodaeth fanwl am gryfderau pob 

dysgwr, a’r meysydd lle mae angen mwy o 

gefnogaeth. 

 



Polisi Iaith 

Mae'r ysgol yn mynnu bod gwerth addysgol o feddu ar ddwy iaith. 

Nod ein polisi ydy sicrhau fod y plant yn gwbl ddwyieithog wrth 

ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg erbyn gadael yr ysgol gynradd er mwyn eu galluogi i fod yn aelodau 

cyflawn o'r gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan ohoni. Mae'r ddarpariaeth a wneir yn yr ysgol 

yn sicrhau fod pob plentyn yn medru cyfathrebu yn hyderus yn y ddwy iaith a'u bod yn ymwybodol 

o’i hetifeddiaeth ddiwylliannol 

Mae nifer o fanteision i fod yn ddwyieithog:  

• Yn gyntaf, lleolir yr ysgol mewn ardal lle mae’r 

iaith Gymraeg yn cael ei siarad a’i defnyddio’n 

eang. Mae’n bwysig felly i sicrhau bod 

disgyblion yr ysgol yn datblygu i allu 

defnyddio’r ddwy iaith yn hyderus a rhugl, fel 

eu bod yn gallu dewis cymryd rhan lawn ym 

mhob agwedd o fywyd yr ardal. 

• Bydd rhai o’n disgyblion yn symud ymlaen i ddysgu ieithoedd eraill yn y dyfodol, ac mae gwaith 

ymchwil yn dangos bod plant sy’n medru siarad dwy iaith eisoes yn dysgu ieithoedd eraill yn 

gyflymach na phlant sy’n siarad ond un iaith. 

• Hefyd, yn y tymor hir, mae’r gallu i ddefnyddio’r ddwy iaith yn fantais bwysig mewn byd gwaith 

yng Nghymru. Mae sicrhau bod plant yn datblygu i siarad y ddwy iaith felly yn sicrhau rhoi 

cyfleoedd ehangach iddynt sicrhau gwaith a chyfleoedd i ddatblygu yn lleol, o fewn Cymru ac 

yn rhyngwladol. 

Daw’r plant i’r ysgol yn y tymor sy’n dilyn eu pen-

blwydd yn pedair oed - rhai o gartrefi lle mae’r 

Gymraeg yn iaith yr aelwyd, rhai lle mae un rhiant yn 

siarad Cymraeg ac eraill o aelwydydd Saesneg eu 

hiaith. Cymraeg yw prif gyfrwng bywyd a gwaith yr 

ysgol. 

Addysg Bersonol a Chymdeithasol 
 
Mae Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn rhan 

statudol o’r cwricwlwm ac yn seiliedig ar yr arfer 

gorau ac mae yn adlewyrchu ymrwymiad i roi pwyslais ar ddysgu'r sgiliau ehangach y bydd ar blant 

eu hangen i ddod yn ddinasyddion gweithgar ac i allu cwrdd â sialensiau a chyfleoedd bywyd. Yn y 

Cyfnod Sylfaen mae Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn cael eu datblygu ar draws yr holl Feysydd 

Dysgu wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau, dysgu trwy brofiadau, a gynhelir dan do ac 

yn yr awyr agored. 



Addysg Rhyw 

Un o amcanion yr ysgol yw sicrhau fod y disgyblion yn cael y cyfle i ennill gwybodaeth a sgiliau i’w 

paratoi ar gyfer bywyd fel oedolion. 

Mae’r ysgol yn darparu rhaglen addysg rhyw sydd yn rhan integredig o gwricwlwm yr ysgol. Rhaid 

cymryd i ystyriaeth oed, aeddfedrwydd, datblygiad a chredoau’r disgyblion. 

Mae’n briodol cyflwyno addysg rhyw i blant yr adran fabanod gan fod llawer ohonynt yn gofyn am 

wybodaeth a sicrwydd pan yn ifanc iawn. Mae’n llawer mwy cadarnhaol a gwerthfawr i ateb 

cwestiynau’n naturiol wrth iddynt godi ar lefel sy’n briodol i ddatblygiad ac aeddfedrwydd y plentyn. 

Rydym yn trefnu ymweliadau a fydd yn hybu datblygiad y rhaglen rhyw drwy’r ysgol. Mae croeso i 

rieni ddod a thrafod gyda’r staff ar unrhyw adeg ym mywyd ysgol eu plant ac fe’u hanogir i fod yn 

rhan o’r bartneriaeth wrth baratoi pobl ifanc i fod yn oedolion cyfrifol. 

Pan fo rhieni yn pryderu am addysg ryw gallant dynnu eu plentyn allan o unrhyw adran o’r rhaglen 

nad yw’n ffurfio rhan o’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  

Addysg Grefyddol  

Nid yw’r ysgol yn dal cysylltiad uniongyrchol a 

ffurfiol ag unrhyw enwad crefyddol. Y mae addysg 

grefyddol a gyflwynir yn seiliedig ar faes llafur yr 

Awdurdod. Gellir gweld copi o’r cynllun gwaith yn yr 

ysgol. Cynhelir cyfnod o gyd-addoli yn ddyddiol, ond 

gellir gwneud trefniadau ar gyfer plant nad yw eu 

rhieni am iddynt fynychu’r gwasanaethau crefyddol 

neu astudiaethau cyffelyb. 

Cydaddoli  
Mae lle pwysig i'r Gwasanaeth Boreol o fewn yr ysgol. 

Yn ystod y cyfnodau hyn daw plant a staff yr ysgol 

ynghyd i gydaddoli a rhannu profiadau. Rhoddir cyfle 

i’r plant i gyfrannu yn y gwasanaeth yn unigolion, 

grŵp neu ddosbarth a cheir cyfnodau hefyd i 

longyfarch y plant am eu gweithrediadau da. Byddwn 

yn cydaddoli naill ai o fewn y dosbarth neu fel ysgol 

gyfan, a disgwylir i’r plant barchu a gwerthfawrogi’r 

cyfnodau yma.  

 

 



Asesu ac Adrodd 

Gwahoddir y rhieni i Noson Rhieni yn flynyddol lle rhoddir cyfle i'r rhieni edrych o amgylch yr ysgol i 

weld gwaith y plant ac i siarad yn unigol ag athro'r plentyn. Dosberthir adroddiad ysgrifenedig ar 

gynnydd y disgyblion ar ddiwedd tymor yr Haf. 

Mae croeso hefyd i rieni ymweld â'r ysgol ar unrhyw 

amser cyfleus i ymdrin â gwaith eu plentyn neu 

broblemau a allai godi. Gwahoddir rhieni sydd yn 

pryderu ynglyn â phroblemau addysgiadol, 

ymddygiadol neu ddatblygiadau corfforol i gwrdd â'r 

Pennaeth ar unrhyw amser. Gellir trin problemau fel yr 

uchod yn llwyddiannus yn yr ysgol. 

Llais y Disgybl  

Caiff disgyblion y cyfle i leisio barn a syniadau yn 

rheolaidd ac mewn amrywiol ddulliau. Y mae hyn yn eu hannog, i gymryd cyfrifoldeb dros eu dysgu 

eu hunain. 

Cyngor Ysgol  

Mae gan yr ysgol Gyngor sydd yn cynnwys cynrychiolaeth 

o bob blwyddyn. Rhydd y Cyngor, gyfle i’r plant i ddweud 

eu barn am yr ysgol a gwneud argymhellion i’r Prifathro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disgyblaeth 
 
Y mae cyfrifoldeb disgyblaeth ysgol yn nwylo'r Pennaeth, ond y mae'n fater i bawb sydd â chysylltiad 

â'r ysgol gan gynnwys rhieni. Disgwylir i bob plentyn ymddwyn yn dderbyniol ac fel aelod o gymdeithas 

o fewn yr ysgol. Anogir pob disgybl i ddilyn ‘Rheolau Euraidd’ yr ysgol a restrir isod 

Rheolau Euraidd 

 

 

 

 

 

Yr ydym hefyd yn cynnal gwasanaeth wythnosol ‘Seren yr Wythnos’ lle rydym yn clodfori llwyddiant 

disgyblion sydd wedi cyflawni’n arbennig mewn amrywiol agweddau ym mywyd yr ysgol.  



 

 

Cynhwysiant  

Fel ysgol yr ydym yn ceisio sicrhau fod pob plentyn sy’n cael ei gynhwyso yn cael darpariaeth addysgol 

briodol o safon uchel ac yn cael mynediad i gwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol. Yr ydym yn ceisio 

adnabod disgyblion sy’n cael anawsterau’n gynnar gan dargedu cymorth yn y babanod. Pan greda 

athro fod anghenion gan blentyn mae’n nodi ei ddiffygion addysgol ac yn trafod gyda’r 

Pennaeth/ALNCo. Cyn rhoi plentyn ar gam priodol y gofrestr addysg arbennig byddwn bob amser yn 

gofyn caniatad y rhieni, a lle bo’n briodol, gofyn barn y plentyn. 

Mae’r ysgol yn -   

• darparu cwricwlwm ystyrlon a pherthnasol 

sy’n cymell dysgwyr. 

• diwallu anghenion penodol dysgwyr a 

hyrwyddo datblygiad cyffredinol 

Ymdrechwn i gadw mewn cysylltiad â’r rhieni gan 

eu gwahodd i’r ysgol yn dymhorol a hefyd i 

gyfrannu sylwadau ar Gynllun Addysg Unigol eu 

plentyn. Mae pob athro yn yr ysgol yn ymwybodol 

o bwysigrwydd gwahaniaethu er mwyn darparu 

addysg gyflawn a pherthnasol i’r disgyblion. Yn 

dibynnu ar y dasg, mae gwahaniaethu yn digwydd o ran lefel y gwaith, marcio a chanmoliaeth, 

disgwyliadau a threfniadaeth dosbarth, h.y. gweithio mewn pâr, grŵp neu’n unigol. 

Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Mae ysgolion Sir Gâr yn dilyn canllawiau Adran 7 Deddf Addysg 1996, a ymgorfforwyd yn y Côd 

Ymarfer ar gyfer Cymru 2002. Yn Sir Gâr, mae strategaeth AAA newydd wedi’i datblygu, a’r datblygiad 



hwnnw’n waith grwp amlasiantaeth, gyda’r bwriad o leihau biwrocratiaeth, a gwella’r ddarpariaeth 

ac effeithlonrwydd. Mae’r strategaeth yn cynnwys: 

• gweithio mewn cydweithrediad agos â’r Adran Iaith a Lleferydd wrth ddarparu ar gyfer plant 

ag anawsterau arwyddocaol iaith a lleferydd. 

• cefnogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol. 

• Plant a phobl ifanc gael mynediad i gefnogaeth ychwanegol heb asesiad statudol o’u 

anghenion. 

 
Caiff anawsterau plant eu dynodi yn unol â’r Côd Ymarfer ar gyfer Cymru 2002 e.e. megis anawsterau 

gwybyddol ac anawsterau dysgu, anawsterau synhwyraidd, neu an- awsterau cyfathrebu a 

rhyngweithio.  

 

Mae’n bosib derbyn mwy o wybodaeth drwy gysylltu gyda’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol 

yn yr ysgol. 

  

Diogelwch  

Yn ein hysgol ni, diogelwch y plant sy’n dod gyntaf. Rydym wedi cymryd camau i sicrhau nad oes 

unrhyw ddrws allanol ar agor yn ystod gwersi, ac mae’n rhaid i bob ymwelydd ddod i’r swyddfa a 

llofnodi llyfr ymwelwyr. 

Mae gennym hefyd bolisi cynhwysfawr ysgol gyfan o ran hyrwyddo Iechyd a Diogelwch i bawb. 

Mae’r ysgol yn gwneud asesiad Iechyd a Diogewlch ar gyfer agweddau gwahanol o fywyd yr ysgol 

e.e. teithiau. Gellir cael copiau yn swyddfa’r ysgol. Mae polisiau diogelu allweddol ar wefan yr ysgol. 

 Tywydd Gwael  

Penderfyniad y Pennaeth ynghyd a Chadeirydd y Llywodraethwyr ydy cau ysgol. Os penderfynir cau 
yn y bore cyn ysgol yna rhoddir gwybod i BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales, felly gallech wrando 
arnynt os ydych yn amau fod yr ysgol ar gau. Bydd y wybodaeth yma hefyd ar safwe yr ysgol a 
Chyngor Sir Gâr.    
 
Hefyd, bydd yr ysgol yn hysbysu rhieni drwy’r system negeseuon testun - ‘T2P’. 
 
 Os bydd y tywydd yn gwaethygu yn ystod y dydd, fe wneir pob ymdrech i gysylltu â rhieni pob plentyn. 

Os na fydd hyn yn bosib, byddwn yn sicrhau fod yna le diogel gan y plant i fynd iddo tan fod eu rhieni 

yn cyrraedd adre e.e. mamgu neu gymydog.  

Presenoldeb  

 Pan fydd disgybl yn absennol o'r ysgol gofynnir i rieni/gwarchodwyr gysylltu â’r ysgol ar fore cyntaf 

yr absenoldeb. Gofynnir am nodyn elurhad pan y bydd y plentyn yn dychwelyd i’r ysgol. 



Gofynnir am nodyn/eglurhad hefyd os yw plentyn i adael yr ysgol am unrhyw reswm yn ystod oriau'r 

ysgol neu fynd i dŷ rhywun arall ar ôl oriau'r ysgol. 

Derbyn Plant  
 

Cyngor Sir Gâr sy’n rheoli derbyn disgyblion i’r ysgol. Penderfynir uchafswm y disgyblion sydd i’w 

derbyn, gan y rhif mynediad a bennir yn flynyddol mewn ymgynghoriad â’r Bwrdd Llywodraethol. 

Y meini prawf ar gyfer derbyn disgyblion i’r ysgol:  

• y ffafriaeth ysgrifenedig a fynegwyd gan y rhieni; 

• nifer y disgyblion a all eu derbyn i’r ysgol; 

• yr ardal ddaearyddol; 

• cysylltiadau brodyr a chwiorydd; 

• rhesymau meddygol a chymdeithasol penodol sy’n berthnasol i’r darpar ddisgybl.  

Cwblheir y cytundeb cartref / ysgol ar fynediad. 

Iechyd a Lles  

Bydd nyrs ysgol a therapydd lleferydd yn ymweld â'r ysgol yn rheolaidd. Rhoddir archwiliad meddygol 

gan y nyrs ysgol. Fe'ch hysbysir ymlaen llaw o'r dyddiad a'r amser.   

Meddyginiaeth  
Fe wneir trefniadau yn yr ysgol i gynorthwyo plant sy'n sâl ac sy'n gorfod cymryd meddyginiaeth ar 

gyngor eu meddyg. Fe wneir y trefniadau naill ai oherwydd eu bod yn dioddef o ryw ffurf neu'i gilydd 

o afiechyd cronig neu alergedd (e.e. asthma neu ddiabetes) neu oherwydd eu bod yn cwblhau cwrs o 

driniaeth tra'n ymadfer o afiechyd tymor hir.  

Salwch neu Niwed  

Dyletswydd y rhieni yw gwneud trefniadau ar 

gyfer plant sy'n mynd yn sâl yn yr ysgol, drwy 

eu casglu i fynd â hwy adre, neu at y meddyg 

neu i'r ysbyty. Os na ellir cysylltu â rhieni neu 

berthnasau pan fydd plentyn yn ddifrifol sâl, 

gofynnir am gyngor y meddyg, neu os bydd 

angen, am gymorth y gwasanaeth ambiwlans. 

Mewn amgylchiadau eithriadol, bydd angen o 

bosibl i'r Pennaeth drefnu bod y plentyn yn cael ei gludo i'w gartref neu i'r ysbyty. 

Gofynnwn i rieni / gofalwyr gadw eu plant adref am o leiaf 48 awr wedi salwch.  

Mynediad i Ddisgyblion  



Ein nod fel ysgol yw gwneud yr hyn a allwn i sicrhau fod gan unrhyw blentyn sy’n dioddef o anabledd, 

boed yn anabledd corfforol, meddyliol neu anhawster dysgu, fynediad i Ysgol Rhys Prichard. Er nad 

oes addasiad penodol i’r adeilad presenol byddai pob ymdrech yn cael eu gwneud i sicrhau mynediad 

llawn i bob disgybl i bob agwedd o fywyd yr ysgol. 

Mae’r Ysgol wedi cwblhau awdit mynediad ac mae cynllun gweithredu ar waith sy’n cwrdd â gofynion 

Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd (2005). 

Mae gan yr ysgol gynllun cydraddoldeb strategol, gofynnwch yn yr ysgol os hoffech gopi.  

Cytundeb Cartref - Ysgol 

Nod y Cytundeb Cartref ysgol yw sicrhau partneriaeth rhwng y plentyn, y rhieni a’r ysgol. Wrth 

arwyddo'r cytundeb rydym yn cydsynio i gydweithio yn llwyddiannus er lles ac addysg y plentyn. 

Cyflwynir cytundeb cartref ysgol i bob disgybl wrth iddynt gychwyn ar eu cyfnod yn yr ysgol. Yr 

egwyddorion a hybir drwy'r cytundeb yw lles, hapusrwydd, addysg, disgyblaeth ac iechyd y disgyblion 

fel yr amlinellir yn nodau ac amcanion yr ysgol. 

Trefniadaeth Fugeiliol  

Y Pennaeth sy’n gyfrifol am redeg yr ysgol ac mae’n ddibynnol ar gydweithrediad y staff i ofalu am y 

plant. Y mae athro dosbarth yn gyfrifol am y plant yn ei ddosbarth ac y mae hyn yn ei alluogi i drefnu 

gwasanaeth fugeiliol i'r plant sydd dan ei ofal. Mae'r ysgol yn cadw record o rifau ffôn rhieni rhag ofn 

byddai rhaid cysylltu â hwy. Gwneir pob ymdrech i gysylltu â rhieni petai damwain ddifrifol yn 

digwydd. Delir â damweiniau bach yn yr ysgol, ond petai damwain ddifrifol yn digwydd, fe eir â'r 

plentyn at feddyg. Mae'n angenrheidiol felly bod rhieni yn hysbysu'r ysgol am unrhyw newid mewn 

cyfeiriad neu rif ffôn. Mewn pob achos o ddamwain difrifol bydd yr ysgol yn anfon y manylion ymlaen 

at adran Asesu Risg yr Awdurdod Addysg. 

Mae athro ac aelodau o’r staff cynorthwyol ar 

ddyletswydd ar yr iard bob amser chwarae, neu 

petai yn wlyb, yn yr ysgol. Amser cinio edrychir ar ôl 

y plant gan y staff.  

Y Pennaeth sydd â chyfrifoldeb penodol dros 

ddisgyblion sydd mewn gofal.  

Polisi Gwrth-fwlio  
 
Mae gan yr ysgol bolisi arbennig ar fwlian sy’n 

datgan bod gan bob plentyn yr hawl i dderbyn ei addysg mewn awyrgylch ddiogel a hynaws. Ein 

bwriad yn yr ysgol yw sicrhau na fydd bwlio'n cael ei ddioddef o gwbl. Byddwn yn gweithio tuag at 

ddileu pob ffurf ohono drwy ennyn cydweithrediad llwyr y disgyblion, y staff, y rhieni a'r 

llywodraethwyr. Os ydych yn amau fod eich plentyn yn cael ei fwlian dylech gysylltu â’r ysgol yn syth 



– ni ddylech godi’r mater gyda disgyblion neu rieni unigol. 

Plant mewn gofal  

Y pennaeth sydd yn gyfrifol am hybu datblygiad addysgiadol plant mewn gofal. Mae yn gwneud hyn 

mewn cydweithrediad ag athrawon dosbarth, y cydlynydd anghenion arbennig, yr adran addysg a’r 

gwasanaethau cymdeithasol priodol. 

Diogelu ac Amddiffyn Plant  

Mae gan yr ysgol bolisi ar gyfer Amddiffyn plant sydd yn cynnwys y cymal canlynol- Pan wna plentyn 

honiad yn erbyn aelod o’r teulu neu rywun ar yr aelwyd, Ni chaiff caniatâd rhieni ei geisio gan yr ysgol 

i wneud atgyfeiriad at Wasanaethau Cymdeithasol Sir Gaerfyrddin. Bydd angen i Adran y 

Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu siarad â’r plentyn cyn gynted ag y bo modd os credir bod 

trosedd wedi’i chyflawni. Y pennaeth yw cydlynydd amddiffyn plant yr ysgol a Miss Bethan Evans sydd 

yn ymgymryd a’r cyfrifoldeb yma yn ei absenoldeb.  

 

Cwynion  

Dylid cyfeirio cwynion i’r Pennaeth. Os nad yw’n bosibl datrys y broblem o fewn yr ysgol yna bydd y 

Pennaeth yn dilyn y drefn sydd wedi ei gosod gan Awdurdod Addysg Sir Gaerfyrddin ar gyfer 

sefyllfaoedd tebyg. 

Codi tâl am weithgareddau  

Mae Corff Llywodraethol yr Ysgol yn ymwybodol iawn o werth 

gweithgareddau allgyrsiol megis gwibdeithiau, chwaraeon a 

phrofiadau cyrsiau allgyrsiol tuag at addysg y plant. Yn unol â 

gofynion Deddf Diwygio Addysg 1988, polisi’r Ysgol yw: 

Gofyn am gyfraniad gwirfoddol tuag at weithgareddau’r Ysgol 

a gynhelir yn ystod oriau ysgol. Ni ellir cynnal y gweithgaredd 

os na dderbynnir cefnogaeth ariannol ddigonol. 



 

Cyfleoedd Cyfartal  

Rydym yn ymrwymo i ddarparu addysg o’r safon uchaf 

bosibl i bob disgybl a byddwn yn ceisio diwallu anghenion 

pawb heb unrhyw fath o wahaniaethu annheg. 

Byddwn: 

• Yn gwrthwynebu pob math o wahaniaethu annheg, 

fel unigolion ac fel sefydliad, boed hwnnw’n 

gwahaniaethu uniongyrchol neu anuniongyrchol, ar sail 

rhyw, liw, cefndir ethnig neu genedl, crefydd, anabledd, 

adnoddau ariannol, cefndir cymdeithasol, statws HIV, oed, golwg, gallu, iaith, barn wleidyddol, 

maint, statws priodasol neu dueddfryd rhywiol. 

• Yn herio rhagfarn neu syniadau afresymol ynghylch 

grwpiau mewn cymdeithas ac yn ceisio meithrin 

goddefgarwch a pharodrwydd i dderbyn 

gwahaniaethau. 

• Yn hyrwyddo ac yn dathlu amrywiaeth mewn Cymuned 

a thu hwnt.  

• Yn ceisio bod yn gymuned gynhwysol, yn ystyr ehangaf 

y gair.  

• Yn paratoi’r disgyblion ar gyfer bywyd fel oedolion 

mewn cymdeithas amlddiwylliannol.  

 

Rhieni  

Y mae ysgol lwyddiannus yn dibynnu ar ewyllys da a chyfranogiad rhieni. Rydym yn gwerthfawrogi'r 

sgiliau a’r amser sydd gennych i’w roi. Y mae yna nifer helaeth o ffyrdd i helpu eich plentyn/plant 

ynghyd â chyfrannu at fywyd yr ysgol. 

 



 
 

 

 
 

 
 

 


