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 Ymdrech a Lwydda 
 
Annwyl Rieni,  
 
           Fel pennaeth Ysgol Pontrobert mae hi'n bleser cyflwyno 
prosbectws yr ysgol i chi fel rhieni a gwarcheidwaid. Bydd y llawlyfr 
yn rhoi amlinelliad o'r cyfleodd a'r adnoddau sydd ar gael yn Ysgol 
Pontrobert. Gobeithiaf y byddwch chi fel rhieni yn dewis ymweld â ni 
yn yr ysgol i weld dros eich hunain yr hyn sydd gennym i gynnig i'ch 
plentyn. 
           Ysgol Gymraeg yw Ysgol Pontrobert. Dysgir pob agwedd o'r 
cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg. Addysgir Saesneg fel pwnc yng 
nghyfnod allweddol 2.  Estynnwn groeso cynnes i bob disgybl beth 
bynnag yw iaith y cartref. Erbyn i ddisgyblion adael i fynd i'r ysgol 
uwchradd byddant yn hollol ddwyieithog. 
            Ysgol fach wledig yw Ysgol Pontrobert sydd yn cynnig 
“cwricwlwm eang a chyfoethog a safon addysgu cadarn ar draws yr 
ysgol”  fel y nodwyd yn ein harolwg yn 2014. Nodwyd hefyd fod 
"disgyblion yn gwneud cynnydd cadarn yn eu dysgu ac yn cyflawni’n 
dda yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. Maent yn defnyddio eu medrau 
yn effeithiol ac yn dangos diddordeb a dyfalbarhad mewn gwersi” 

Gobeithiwn y byddwch chi fel rhieni a gwarcheidwaid yn 
manteisio ar y cyfle i ddod i’n hadnabod ac y byddwch yn dewis dod 
yn rhan o gymdeithas glos Ysgol Pontrobert.   
 

Yr eiddoch yn gywir 
  
Catherine Parry, pennaeth 

Ysgol Pontrobert 
Pontrobert,   
Meifod, 
Powys  
SY22 6JN 
              
Rhif Ffôn 01938 500394 
 
 
 
 



Mae'r Corff Llywodraethol yn cynnwys y llywodraethwyr canlynol:- 

 
 
Nodwch - Os ydych am gysylltu â’r Corff Llywodraethol 
cysylltwch â’r clerc Ellyw Pickstock 01938 501401 

Llywodraethwr 
Cynrychiolwyr  Awdurdod 
Addysg Lleol 
Mrs. Denise Jones (cadeirydd) 
 
 
Mr Gareth Jones 
 
 
 
Rhiant -Llywodraethwyr 
Mr Jim Macdonald 
 
 
 
 
 
 
Mr Mike Lincoln(is gadeirydd) 
 
 
Llywodraethwyr (Y Gymuned) 
Mr Alan Broughall 
 
Mrs Llinos Lewis 
 
Llywodraethwr Awdurdod Leiaf 
 
Mrs Sian Vaughan Jones 
 
 
Pennaeth 
Mrs Catherine Parry 
 
Athro-Llywodraethwr 

Mrs Rhian Robinson 
 

Cyfrifoldebau 
 

 
Cysylltiadau Allanol, Aildrefnu'r 
Gweithlu 
 
Presenoldeb, Data, Cerddoriaeth 
 
 
 
Diogelu,Fframwaith Llythrennedd a 
Rhifedd,Llythrennedd (Saesneg), Hanes, 
Addysg Grefyddol 
 
Amddiffyn Plant, Anghenion Dysgu 
Ychwanegol 
 
 
Gwefan, Cyfle Cyfartal, Dylunio a 
Thechnoleg, TGCh, ABCh,  
 
  
Gwyddoniaeth, Rhifedd,  
 
Celf, Addysg Gorfforol, Daearyddiaeth, 
Iechyd a Diogelwch 
 
 
Iechyd a Diogelwch, Llythrennedd 
(Cymraeg)  
 

 
 

  



STAFFIO 
 
Pennaeth  /  Athrawes CA2          Mrs Catherine Parry 

 
Athrawes Cyfnod Sylfaen              Mrs Llinos Edwards a Miss  
                                                       Haf Howells 

 
Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen        Mrs Delyth Lewis  
                                                                         
 
Cymhorthydd CA2                         Mrs Rhian Robinson 
Athrawes CPA                               Mrs Annwen Watkins 
                                                           
 
Ysgrifenyddes                                Mrs Ellyw Pickstock  
    
Cymhorthydd Amser Cinio            Mrs.Kate Mc. Breen  
 
Gweinyddesau Amser Cinio          Mrs Delyth Lewis/  
                                                      Mrs Rhian Robinson 
   
Glanhawraig                                Mrs Emma Roberts                               
   
     

 
 

             Cynrychiolwyr pwyllgorau 2018-19 
 
 
Cadeirydd Cyngor yr Ysgol – Mared Price 
 
 
Cadeirydd Cyngor Eco  - Chloe Taylor 
 
Pen dewin digidol    -  Owain Alun 
 
Llysgenhadon efydd- Bethan Stephens, Chloe Taylor,  
                                    Owain W. Jones                                      

 
 



Mae Cynllun Datblygu'r Ysgol wedi’i gyfansoddi i ateb amcanion yr 
ysgol sef :- 
 
 
1. Darparu cwricwlwm cytbwys ar sail eang trwy gyfrwng y  
            Gymraeg sy’n hybu datblygiad ysbrydol, moesol,   
             diwylliannol, meddyliol a chorfforol yr holl ddisgyblion. 
 
2. Fe berchir pob ffurf o addysgu a’u gwerthfawrogi. 
 
3. Fe hyrwyddir dysgu i gymryd lle yn yr ysgol, yn y cartref, yn y 
            gymuned ac yn y byd ehangach. 
 
4. Fe anogir a chynllunnir dull gweithredol ymholiadol, 
            cwestiynnol drwy’r cwricwlwm. 
 
5. Fe baratoir y disgyblion ar gyfer cyfleoedd, cyfrifoldebau a  
            phrofiadau bywyd oedolion. 
 
6. Darperir ar gyfer disgyblion o bob gallu ac aeddfedrwydd. 
 
7. Mae rheolaeth yr ysgol yn amcanu tuag at ddarparu’r  

adnoddau, amgylchedd ac awyrgylch gorau posibl ar gyfer     
hyrwyddo dysgu. 
 

8. Amcanwn i wella pob agwedd o ddatblygiad yn ymwneud a’r 
            gymuned 

 
    
                           RHEOLAU’R YSGOL 

                I’W BARCHU GAN RIENI/GWARCHEIDWAD 
 
· CYMRWCH OFAL A PHARCHWCH - 

- Eich hunan a’ch eiddo 
- Disgyblion eraill a’u heiddo 

- Aelodau eraill o’r staff 
- Adeilad ac offer yr ysgol 

·  
Disgwylir i chi gerdded mewn dull trefnus yn yr ysgol bob amser.  
 



Gwnewch eich gorau bob amser.  
 
   AMSERLEN YR YSGOL 
 
Cyrraedd yr ysgol erbyn  8.55yb 
Gwasanaeth                    9.00yb 
Egwyl                              10.40-10.55yb 
Amser Cinio                   12.00-1.00yp 
Egwyl                                 2.15-2.30yp 
Gorffen ysgol am              3.30yp 
 

 Byddwch yn cael eich galw'n ôl i'r ysgol drwy ganu'r gloch. 
  

 Mae'n rhaid i chi aros ar y safle yn ystod diwrnod ysgol.  

 

 Ar ddiwedd y diwrnod ysgol dylai'r  babanod aros wrth ddrws 
            y neuadd a dylai'r disgyblion iau aros tu allan y dosbarth iau. 
            Ni fydd unrhyw ddisgybl yn cael ei ollwng oni bai bod rhiant /     

gwarchodwr neu berson ag awdurdod yno i'w casglu.   Os 
bydd rhywun dieithr yn eich casglu o'r ysgol (person nad yw'n 
hysbys i'r staff) yna bydd angen i'ch rhieni roi gwybodaeth i'r 
pennaeth.  

  

 Nid ydym eisiau eich gweld yn cael niwed felly ni chaniatawn 
i chi   ddringo unrhywbeth heb eich goruchwylio na chwarae 
yn y toiledau. Dylid gosod sbwriel yn y biniau sydd o amgylch 
yr ysgol.   

 Os bydd unrhyw eitem, fel pêl droed yn gadael safle'r ysgol 
dywedwch wrth aelod o'r staff. 

 

  Ysgol Iach yw Ysgol Pontrobert a ni chaniateir i chi ddod a 
melysion a diodydd melys i'r ysgol.  

 

 Ni ddylech ddod â theganau i'r ysgol oni bai eich bod wedi 
cael eich gwahodd i ddod a nhw i mewn fel rhan o'ch gwaith 
ysgol. 

 

 Dewch â'ch arian bwyta'n iach i'r ysgol ar fore dydd Llun.    
 



 Defnyddiwch amser egwyl i ymweld â'r toiled 
 

CYTUNDEB CARTREF – YSGOL 
 

ENW’R DISGYBL …………………………….. 
 
                                    Ymglymiad yr Ysgol 
 
Bydd yr ysgol yn gwneud pob ymdrech i :- 
 

  Annog y plant i wneud eu gorau bob amser er mwyn 
            cyrraedd eu potensial llawn 

 

 Darparu cwricwlwm eang a chytbwys (yn unol ag anghenion 
y Cwricwlwm Cenedlaethol), sydd yn addas ar gyfer oedran a 
gallu’r disgybl gyda sylw arbennig tuag at y rhai mwyaf 
talentog a’r rhai gydag anhawster dysgu 

 

• Hysbysu rhieni am gynnydd eu plentyn / plant ar 
nosweithiau  
             rhieni a thrwy adroddiadau ysgrifenedig blynyddol 
 
• Darparu amgylchedd gofalus, gweithgar a disgybledig 
 
• Hysbysu rhieni ynglŷn â materion ysgol gyffredinol 
 
• Bod yn agored a chroesawgar a chynnig cyfleoedd ar 
            gyfer rhieni iddynt ymwneud a bywyd yr ysgol. 
 
• Gosod gwaith cartref rheolaidd yn unol â chanllawiau'r  
            llywodraeth. 
 
 
 
Llofnodwyd  ………………....          …………………… . 
                        
  Athro Dosbarth                   Pennaeth 
 



 
 
   Ymglymiad y Rhieni 
 
Bydd y rhieni yn gwneud pob ymdrech i :- 
 

 Sicrhau bod y plentyn yn mynychu’r ysgol  yn brydlon yn 
rheolaidd ac yn osgoi cymryd gwyliau yn ystod y tymhorau 
ysgol. 

    

 Hysbysu’r ysgol yn brydlon am unrhyw reswm dros 
            absenoldeb. 
 

 Mynychu nosweithiau rhieni i drafod cynnydd eu plentyn  
             /plant 
 

 Ymgynghori â’r ysgol ynglŷn ag unrhyw gwestiwn a hysbysu’r 
ysgol am unrhyw bryderon neu broblemau a all ddylanwadu 
ar waith, ymddygiad neu hapusrwydd y plentyn. 

 

 Cefnogi polisïau a datblygiadau’r ysgol 
 
 

 Annog fy mhlentyn / mhlant i wneud eu gorau bob amser 
 
 

 Cefnogi fy mhlentyn / mhlant gyda’r gwaith cartref a  
             chyfleoedd eraill ar gyfer dysgu gartref. 
  

 Annog fy mhlentyn / mhlant i barchu holl eiddo’r ysgol. 
 
 
 
 
 
Llofnodwyd Rhiant ………………………………….. 

 
 

 



 
 
                               Ymglymiad y Disgybl 
 
                                      
                            
Bydd y plentyn yn gwneud pob ymdrech i :- 
 

 weithio hyd eithaf fy ngallu bob amser 
 

 Rannu’r cyfrifoldeb a dangos parch tuag at amgylchedd 
             yr  ysgol 
 

 gydnabod pwysigrwydd ymddygiad da a chyflawni 
             disgwyliadau’r ysgol a’r ystafell ddosbarth 
 

 Ymdrin â’r holl staff a disgyblion yr ysgol gyda pharch ac i 
fod yn gwrtais, yn garedig a chynorthwyo eraill bob amser 

 
                     

Gwybodaeth ar gyfer Rhieni 
1.  Argymhellir prydau bwyd yr ysgol ar gyfer yr holl ddisgyblion gan 
fod hyn yn rhan gymdeithasol o ddatblygiad pob disgybl. Fe gludir 
ein prydau bwyd o Ysgol Meifod. Dylai disgyblion nad ydynt am 
gymryd mantais o bryd ysgol ganol dydd ddod a phryd bwyd gyda 
hwy i'r ysgol. 
 
2. Darperir ffrwythau amser chwarae'r bore ar gost o £1.50 yr 
wythnos. Gall ddisgyblion ddod a ffrwythau eu hunain os ydynt yn 
dymuno. Ni chaniateir bwyta creision na siocled amser egwyl. 
 
3. Byddai o fantais i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen ddod â dillad gyda 
nhw i’r ysgol rhag ofn damweiniau. 
 
4. Nid oes raid i’r disgyblion ddod ag offer personol i’r ysgol fel 
pensiliau, pensiliau lliw, llyfrau ayyb. Fe ddarperir popeth sydd ei 
angen ar gyfer addysg pob un disgybl gan yr ysgol. 
  



5. Mae unrhyw ddisgybl sy’n dod ag eiddo personol oddi cartref i’r 
ysgol yn gwneud hynny ar ei risg ei hun. Er y byddai’r ysgol yn 
gwneud pob ymdrech i ofalu amdanynt, yn anffodus ni fedrwn 
gymryd y cyfrifoldeb drostynt. 
 
6. Rydym yn trefnu ymweliadau addysgol i annog a datblygu 
ymhellach addysgu'r disgyblion. Cewch wybod trwy lythyr cyn 
byddwn yn mynd ar daith o'r fath. 
 
7. Pan fydd eich plentyn yn cychwyn ysgol byddwn yn gofyn i chi 
lenwi nifer o ffurflenni caniatâd. Bydd y rhain mewn pecyn arbennig 
ac yn cynnwys er enghraifft ffurflenni caniatâd i dynnu lluniau a 
gweithgareddau risg isel. 
 
8.Bydd disgyblion yn gyson yn cymryd rhan mewn cyngherddau a 
gwasanaethau. Fe fyddwn fel arfer yn cymryd rhan mewn 
gwasanaeth diolchgarwch yn y neuadd, cyngerdd Nadolig a 
gwasanaeth Cristingl. Weithiau byddwn hefyd yn trefnu perfformiad 
yn yr haf. Yr ydym yn annog pob disgybl i gymryd rhan yn y 
gwasanaethau a'r gweithgareddau os yn bosibl. 
 
9. Bydd disgyblion hefyd yn cymryd rhan mewn Eisteddfod Ysgol. 
Cynhelir yr Eisteddfod ym mis Chwefror a disgwylir i bob disgybl 
gymryd rhan mewn rhyw ffordd. Mae perfformio o flaen cynulleidfa 
yn datblygu hyder y disgyblion.  

 
10. Bydd disgyblion o'r ysgol yn cystadlu yn aml mewn Eisteddfodau 
Ysgol, Eisteddfodau'r Urdd ac Eisteddfod Powys.  

 
 
Cwricwlwm  
Mae cwricwlwm yr ysgol yn dilyn cwricwlwm 2008. Bydd disgyblion 
wrth ddechrau'r ysgol yn ymuno a dosbarth y cyfnod sylfaen. Mae'r 
ysgol yn frwdfrydig wrth geisio cyflwyno sgiliau allweddol fel nodwyd 
yn y Fframwaith sgiliau o 3-19.  
 
Yn yr ysgol addysgir dau gyfnod allweddol.  
 

Cyfnod Sylfaen (4-7 oed) 



Yn y cyfnod yma mae prif brofiadau addysgu'r plentyn yn cael eu 
datblygu. Rhoddir y pwyslais ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu, 
llythrennedd a rhifedd. Trwy gynnig cwricwlwm eang a chyfoethog 
integredig ceisiwn ddatblygu diddordeb y disgyblion gan fod yn 
ymwybodol o lefel eu datblygiad. Blynyddoedd allweddol yw'r rhain 
lle mae disgyblion yn dysgu sut i arsylwi, gwrando a chyfathrebu nid 
yn unig  fel unigolion ond hefyd fel aelodau caredig o gymdeithas. 
 

Cyfnod Allweddol 2 (7-11 oed)  

 
 Canolbwyntir ar sgiliau allweddol cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd 
yng nghyfnod allweddol dau. Fel bydd eu gwybodaeth yn cynyddu 
bydd mwy o amser yn cael ei neilltuo ar gyfer y pynciau sylfaenol.  
Bydd y cwricwlwm yn cael ei addysgu trwy ddulliau ymholi. Mae'r 
ysgol yn cynllunio yn ôl y dull argymhellwyd gan awdurdod addysg 
Powys.  
 
 Os oes gan riant gwyn am y cwricwlwm dylid cysylltu â'r ysgol er 
mwyn trefnu cyfarfod â'r pennaeth. 
 
 
 
Ysgolion Uwchradd 
Bydd mwyafrif y disgyblion sy’n gadael Ysgol Pontrobert yn symud i 
ysgolion Caereinion neu Lanfyllin. Rhaid i rieni disgyblion sydd ym 
mlwyddyn 6 lenwi ffurflen yn nodi pa ysgol uwchradd byddant yn 
dymuno anfon eu plentyn cyn diwedd mis Tachwedd. Gwahoddir chi 
fel rhieni i nosweithiau agored yn yr Ysgol Uwchradd cyn y dyddiad 
yma fel eich bod yn cael y wybodaeth angenrheidiol er mwyn i chi 
fedru gwneud y dewis gorau ar gyfer eich plentyn.  

 
TGCh 
Fel ysgol rydym yn falch iawn o’r adnoddau sydd ar gael yn yr ysgol 
i addysgu TGCh. Bydd y disgyblion yn defnyddio’r adnoddau yma’n 
gyson, nodwyd yn yr arolwg diwethaf bod gwaith y disgyblion o 
ansawdd da. Mae gwefan newydd yr ysgol yn fyw. Am fwy o fanylion 

dylid ymweld â http://ysgolpontrobert.weebly.com  
 
Polisi Iaith 

http://ysgolpontrobert.weebly.com/


Gan fod Pontrobert yn draddodiadol yn ardal Gymreig, mae’r ysgol 
felly wedi cael ei phenodi gan yr Awdurdod i fod yn ysgol cyfrwng 
Cymraeg. Mae hyn yn golygu fod pob agwedd o’r cwricwlwm yn cael 
ei addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghyfnodau sylfaen a 2. Fe 
gyflwynir Saesneg fel pwnc yn y dosbarth Iau. Cymraeg yw iaith 
naturiol cyfathrebu o fewn yr ysgol. Mae disgyblion yn hyderus yn y 
ddwy iaith a gallant newid yn ddidrafferth o un iaith i'r llall erbyn 
diwedd Cyfnod Allweddol 2 (CA2).  
 
Pan ddaw plant o gartrefi Saesneg i’r ysgol y dasg gyntaf yw sicrhau 
eu bod yn teimlo’n hapus ac yn ddiogel yn eu hamgylchedd. Mae ein 
disgyblion newydd yn cynnwys canran uchel o rieni sy’n siarad 
Saesneg, ac felly fe wneir pob ymdrech i sicrhau cymorth llawn ar 
gyfer y disgyblion hynny. Mae’r Corff Llywodraethol yn cyflogi 
cymhorthydd er mwyn croesawu disgyblion. Yn dilyn hyn, fe wneir 
pob ymdrech i’w galluogi i ddysgu Cymraeg cyn gynted ag sy’n 
bosibl fel y gallant gymryd rôl bositif ym mywyd yr ysgol a’r 
gymuned. 
Fe roddir cyfle i blant cyn oed ysgol i ymuno a’r Ysgol Feithrin sydd 
yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer dysgu’r Iaith Gymraeg. Mae holl 
ddisgyblion yr ysgol yn parhau eu addysg trwy gyfrwng y Gymraeg 
yn Ysgol Uwchradd Caereinion. 
 
Cyfleoedd Cyfartal 
Mae’r canlynol yn ddetholiad allan o Bolisi Cyfleoedd Cyfartal yr 
Ysgol, ac mae copi llawn ar gael os gofynnir amdano. 
 
Bydd yr ysgol yn ymgeisio i sicrhau cyfleoedd cyfartal ar gyfer bob 
un disgybl yn yr ysgol.  

 
Bydd y polisi hwn yn cael ei ddilyn a’i weithredu gan yr athrawon, 
cynorthwywyr nad ydynt yn dysgu, ysgrifennydd, cynorthwyydd cinio 
ac unrhyw un arall a fydd mewn cyswllt a’r plant pan yn yr ysgol ei 
hun neu du allan i’r ysgol pan ar ymweliad addysgol. 
Drwy gadw at ddarpariaethau’r polisi hwn, bydd ymdrech yn cael ei 
wneud i ddylanwadu ar agwedd ac ymddygiad plant tuag at eu 
ffrindiau ysgol a’u cyfoedion, staff yr ysgol a’r gymdeithas sydd o’u 
hamgylch. Mae’r ysgol wedi ymgymryd â chamau cadarn yn benodol 
i gael gwared â gwahaniaethau rhwng cyfleoedd ar gyfer y 



bechgyn oddi wrth rhai ar gyfer y genethod. Pwrpas y polisi hwn yw 
tynnu sylw at agweddau eraill lle gall pob aelod o’r staff ymdrechu i 
sicrhau chwarae teg a didueddrwydd i bob un disgybl. 
 
Yr agweddau yr edrychir arnynt fydd : 

 Cyfleoedd ar gyfer bechgyn a genethod 

 Cyfleoedd ar gyfer y disgybl talentog a’r disgybl gydag 
            anhawster dysgu 

 Cyfleoedd ar gyfer y disgybl gydag anabledd 

 Cyfleoedd ar gyfer disgyblion o gefndir gwahanol 
 
Wrth asesu llwyddiant y polisi byddwn yn edrych i mewn i : 

 Llwyddiant y disgyblion yn addysgol 

 Agwedd ymddygiadol y plant tuag at ei gilydd 

 Defnydd o adnoddau 

 Agwedd ac ymateb y staff 

 Ymateb disgyblion i weithgareddau tu allan i’r ysgol 
Pan fydd disgyblion gydag anabledd yn cychwyn ysgol bydd 
trefniadau arbennig yn cael eu gwneud ar gyfer bob unigolyn.  
Ceisiwn sicrhau cyfle cyfartal i bob disgybl gydag anabledd. 
 
 
 
Trefniadau Mynediad 
Fel ysgol, rydym yn croesawu pob disgybl. Mae'r holl ddisgyblion yn 
cael eu trin yn gyfartal beth bynnag eu gallu, anabledd, hil neu ryw. 
Mewn ymgynghoriad â llywodraethwyr, rhieni, staff a chyn 
ddisgyblion, mae cynllun hygyrchedd wedi'i gyhoeddi, sydd ar gael i 
unrhyw un sy'n dymuno ei darllen. Mae drws newydd wedi'i osod, 
ynghyd â mynediad i gadeiriau olwyn. 
 
Amddiffyn Plant 
Ein blaenoriaeth gyntaf yw lles eich plentyn. Fe all y bydd adegau 
pan fydd ein pryder dros eich plentyn yn golygu bod yn rhaid i ni 
ymgynghori ag asiantaethau eraill hyd yn oed cyn i ni gysylltu gyda 
chi. Mae’r dulliau gweithredu a ddilynwn yn seiliedig ar Ganllawiau 
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. Os rydych eisiau gwybod mwy am y 
dulliau yma yna cysylltwch â’r Pennaeth os gwelwch yn dda.  
 



Plant Dan Ofal 
Y pennaeth fydd yn gyfrifol am hybu datblygiad addysgiadol plant 
mewn gofal. 
 
Diogelwch yr Ysgol 
Mae iechyd a diogelwch y disgyblion yn hanfodol bwysig yn yr ysgol 
a gwneir arolygon rheolaidd fel bod yr amgylchedd ddysgu yn hollol 
ddiogel. Mae polisiau manwl yn eu lle yn yr ysgol os hoffech mwy o 
wybodaeth. 
 
Polisïau’r Ysgol    
Mae gan yr ysgol y polisïau angenrheidiol canlynol. Mae gan ysgol 
hefyd nifer o bolisïau ychwanegol. Cysylltwch â’r ysgol os ydych am 
fwy o wybodaeth neu os ydych am dderbyn copi o unrhyw bolisi.  

 

 Amcanion a Gwerthoedd Ysgol                                 

 Datganiad Cwricwlwm  

 Cynllun Datblygu Ysgol                                                                  

 Addysg Grefyddol a Chydaddoli                                                   

 Addysg Rhyw 

 Disgyblaeth, Ymddygiad a Gwahardd Disgyblion 

 Anghenion Addysgol Arbennig 

 Iechyd a Diogelwch 

 Trefn Gwyno  

 Codi Tâl am Weithgaredd 

 Cyflogau Staff 

 Trefn Diswyddo 

 Disgyblaeth Staff  a Chwynion 

 Cyfleoedd Cyfartal 

 Datblygiad Staff 

 Cynllun Gweithredu yn dilyn Arolygiad  

 Gwrth-fwlio 

 Cyffuriau ac Alcohol  

 Hiliaeth 

 Mynediad      

 Anabledd  

 Rheoli Perfformiad 
 
Addysg Grefyddol a Gwasanaethau Boreol 



Yn y Ddeddf Addysg 1888 mae’n orfodol i gynnal addoliad; hefyd 
mae’n rhaid addysgu Addysg Grefyddol ymhob ysgol. Os yw rhieni’n 
dymuno i’r plant gael eu heithrio yn gyfan gwbl neu’n rhannol allan o 
addysg grefyddol ac addoliad ar y cyd, cysylltwch â’r pennaeth os 
gwelwch yn dda. 
Nod ein gwasanaethau yw addoli a dathlu gyda’n gilydd yn llawen.  
Dyma'r amser hefyd pan fyddwn yn dathlu llwyddiannau o bob math 
ac yn annog gwerthoedd Cristnogol.  
 
Ymarfer Corff 
Mae chwaraeon yn cael ei addysgu fel rhan o addysg gorfforol yn yr 
ysgol. Bydd y disgyblion hefyd yn cymryd rhan mewn nifer o 
weithgareddau allgyrsiol. Mae'r ysgol wedi mwynhau llwyddiannau 
niferus dros y blynyddoedd, fel llwyddiant y tîm pêl droed 5 bob ochr 
i ferched ym Mhennant. 
 
 
Mae'r timau hoci, pêl droed a phêl 
rwyd yn cystadlu'n effeithiol yn 
erbyn timau o ysgolion llawer mwy o 
ran maint. Rydym yn cynnig clybiau 

hoci, pêl-rwyd a rownderi yn ystod y 

flwyddyn ar nos Fercher neu nos Iau 
(3.30-4.30) 

  
 
                                                                          
   

                                   
 

                                                                                

Tîm rygbi tag 

blynyddoedd 5 
a 6                                                                                                                       

 
 
 
 
 

 



Fel ysgol iach rydym yn annog pob disgybl i gadw'n heini.  Cynhelir 
clybiau ar ôl ysgol yn rheolaidd i ddisgyblion blwyddyn 3 a hyn.  Mae 
nifer sylweddol o ddisgyblion yn mwynhau'r gweithgareddau yma o 
3.30 - 4.30. 
 
Cynhelir gwersi addysg gorfforol  ar ddydd Mawrth i C.A.2 ac ar 
ddydd Iau ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Dylai disgyblion sicrhau bod 
ganddynt y canlynol;  

-    esgidiau addas   

 siorts (gellir gwisgo tracwisg tu allan ond dylid dod a siorts 
pob tro rhag ofn byddwn yn gorfod mynd i'r neuadd oherwydd 
tywydd garw.) 

 crys-t / crys addas ar gyfer chwaraeon   
Fe fydd disgyblion yn cael gwersi nofio ugain gwaith yn ystod y 
flwyddyn academaidd ar brynhawn dydd Gwener. Fe fydd 10 sesiwn 
yn nhymor yr hydref a 10 yn nhymor yr haf. Bydd pob disgybl yn yr 
ysgol yn cael gwersi nofio.  
 
 
Ysgol Iach  



Mae’r ysgol wedi llwyddo i gwblhau cam pump o'r cynllun Ysgolion  
Iach ac rydym yn gweithio’n galed ar agweddau diogelwch i 
gyrraedd y lefel nesaf yn awr 
Addysg Bersonol a Chymdeithasol 
Fel ysgol rydym yn gosod pwyslais arbennig ar ddatblygiad ysbrydol, 
moesol, diwylliannol a chymdeithasol pob disgybl. Gwelir yr elfennau 
hyn yn cael eu datblygu ar draws y cwricwlwm a bywyd yr ysgol. 
Bydd pob plentyn yn derbyn Addysg Iechyd. Y nod yw cynorthwyo’r 
disgyblion i ddeall sut i ddod i benderfyniadau ac i osgoi unrhyw 
beth a all niweidio iechyd, achosi anabledd neu ddamweiniau. 

 
Anghenion Dysgu Ychwanegol 
Fe fydd anghenion academaidd, cymdeithasol, corfforol ac 
emosiynol disgyblion yn cael sylw o fewn yr ysgol. Mae copi o’r polisi 
llawn ar gael o’r ysgol.  
Fe fydd unrhyw ddisgybl sy’n cael trafferthion dysgu boed mewn 
iaith neu fathemateg yn cael cymorth ychwanegol. Fe fydd hyn 
mewn grwpiau bach gyda’r athro neu gymhorthydd. Cyflogir 
cymhorthydd gan y Corff Llywodraethol i gefnogi’r gwaith yma. Fe 
fydd pob disgybl sydd yn cael cymorth ychwanegol hefyd yn cael 
rhaglen addysg unigol. Rhoddir cefnogaeth yn y dosbarth neu mewn 
grwpiau bychan fel bo angen. Fe fyddwn yn cysylltu â’r rhieni ynglŷn 
â chynllun addysg unigol disgybl. Weithiau fe fyddwn yn gwneud 



cais am gymorth ychwanegol o’r sir. Ni fyddwn yn cysylltu â’r sir heb 
sicrhau eich caniatâd chi fel rhieni yn gyntaf. Yn arolwg 2014 
dyfarnwyd y cymorth i ddisgyblion gydag anghenion addysgol 
ychwanegol yn effeithiol, gan ein bod yn sicrhau cefnogaeth fuddiol 
iddynt o fewn y dosbarthiadau. 
 
Addysg Rhyw 
Cyflwynir addysg rhyw ar ffurf syml trwy wersi gwyddoniaeth ac 
addysg iechyd. Rydym yn ymdrin â thrafod a phynciau dadleuol 
mewn ffurf sensitif a gwybodus. Bydd Nyrs o’r Awdurdod yn ymweld 
â phlant blwyddyn 5 a 6 i drafod materion yn fanylach. Mae’r 
canlynol yn ddetholiad allan o bolisi addysg rhyw'r ysgol ac mae copi 
llawn ar gael os gofynnir amdano. 
 
            Amcanion a Nodau Polisi Addysg Rhyw'r Ysgol 
 
Mae Ysgol Pontrobert yn credu bydd Addysg Rhyw yn ddatblygol ac 
yn sylfaen ar gyfer gwaith pellach yn yr Ysgol Uwchradd. Bydd 
Addysg Rhyw yn cydymffurfio ag anghenion y Ddeddf Addysg sydd 
yn :- 
1. Hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol, diwylliannol, 
meddyliol a chorfforol y disgyblion yn yr ysgol ac mewn cymdeithas. 
2. Paratoi disgyblion o’r fath ar gyfer cyfleoedd, cyfrifoldebau a 
phrofiadau bywyd oedolion. 
 
Bydd yr ysgol yn gweithio tuag at y nod hwn mewn partneriaeth â’r 
rhieni. Nod y Polisi Addysg Rhyw yw amlygu’r cynnwys a’r dull y 
cyflwynir addysg rhyw yn yr ysgol hon. 
 

Fframwaith Moesol a Gwerthoedd 
 

Bydd yr addysg rhyw yn adlewyrchu awyrgylch yr ysgol ac yn 
arddangos ac annog y gwerthoedd canlynol :- 
 
1. Parch at hunan 
2. Parch at eraill 
3. Cyfrifoldeb dros eu gweithredoedd eu hunain 
4. Cyfrifoldeb dros eu teulu, cyfeillion, ysgol a’r gymuned ehangach. 

 



Gellir tynnu disgyblion allan o ran neu’r cyfan o addysg rhyw a 
ddarperir gan yr ysgol – yn y cyswllt yma cysylltwch os gwelwch yn 
dda â’r Pennaeth. 
Meddygol 
Mae’r athro dosbarth a gofal am faterion iechyd. Pan fydd 
damweiniau bychain mae cyfleusterau Cymorth Cyntaf ar gael i staff 
drin damweiniau bach. Mae pob aelod o'r staff dysgu wedi derbyn 
hyfforddiant Cymorth Cyntaf. 
a) Mewn achosion o ddamweiniau bach bydd y disgybl yn cael ei 

drin neu’n cael eistedd mewn man tawel nes bydd bod yn 
teimlo’n well 

b) O yw plentyn yn rhy sâl i aros yn yr ysgol gwneir trefniadau i chi     
fel rhieni ddod i nôl eich plentyn a’u cymryd gartref 

c) Os bydd damwain sydd angen triniaeth feddygol gwneir 
trefniadau i’r disgybl ymweld â’r feddygfa ar unwaith i weld eu 
meddyg - byddwch chi fel rhieni’n cael eich hysbysu'r un amser 

    d)  Bydd angen ffurflen ar gyfer pob moddion sydd angen i’w rhoi i 
ddisgybl.( Atodiad A) Yr ydym yn argymell dylid cymryd unrhyw 
foddion gartref. Rhaid sicrhau caniatâd gan y pennaeth cyn gall 
athro roi moddion i ddisgybl yn yr ysgol. Os yw’r meddyg yn 
dweud bod disgybl angen cymryd moddion adeg ysgol dylid 
llenwi ffurflen A er mwyn cael caniatâd. Sylwer - mae gan yr ysgol 
hawl i wrthod rhoi moddion i ddisgybl.Taliadau ac Ad-daliadau 

Mae gan yr ysgol bolisi ar gyfer Taliadau ac Ad-daliadau ar gyfer 
pob ymweliad addysgol yn ystod oriau ysgol a thu allan i ddiwrnod yr 
ysgol. Mae hyn yn cydymffurfio a’r Ddeddf Addysg 1996. Os yw 
unrhyw riant yn cael anhawster ariannol, cysylltwch â’r 
Pennaeth os gwelwch yn dda. Mae copi llawn o’r polisi ar gael yn yr 
ysgol os gofynnir amdano. 
 
Gofynnir i rieni gyfrannu tuag at gostau trafnidiaeth i'r Fflach yn y 
Trallwng.  (£1.50 y plentyn bob wythnos)    
Darperir ffrwythau amser egwyl y bore (£1.50 y plentyn bob 
wythnos)   
Noddir teithiau addysgol gan Ffrindiau'r Ysgol. Yn arferol gofynnir i  
rieni dalu costau mynediad, telir am y drafnidiaeth gan Ffrindiau'r 
Ysgol. 
Gwersi pres- Gofynnir i rieni dalu £10 y tymor tuag gostau cynnal a 
chadw offerynnau.  Talwyd costau'r gwersi ( dros £2000) gan 
Ffrindiau'r Ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd 2015-16. 



 
 
 
Trefniadau Derbyn 
Fe dderbynnir pob disgybl i’r ysgol ar ddechrau tymor yr Hydref ar ôl 
ei bedwerydd benblwydd, gan  ddilyn canllawiau Cyngor Sir Powys. 
Oed ysgol gorfodol yw eu pumed pen-blwydd. Bydd y plant yn cael 
pedwar prynhawn o flasu’r ysgol cyn iddynt ddechrau. 

 
Daw disgyblion Ysgol Pontrobert o ardal eang gan gynnwys 
Pontrobert, Dolanog, Meifod, Llanfihangel a Llangynyw. Rhaid llenwi 
ffurflen gais a'u hanfon i Landrindod cyn y gall disgybl gychwyn yn yr 
ysgol. Mae ffurflenni ar gael o'r ysgol. Cysylltwch â'r ysgol am fwy o 
fanylion ynglŷn â threfniadau derbyn. 

 
Dyddiadau Tymor ac Amserau Sesiynau 
Gweler os gwelwch yn dda Atodiad B ar gyfer dyddiadau tymor y 
flwyddyn academaidd 2018-19. 
   

Amserau          Bore             09.00 – 10.40  
11.00 – 12.00 

    Prynhawn  13.00 – 14.15 
                                                                       14.30 – 15.30 
Ffrindiau Ysgol Pontrobert 
Mae Ffrindiau Ysgol Pontrobert yn gorff o bobl weithgar iawn sydd, 
gyda chymorth yr holl gymuned, yn codi arian er mwyn darparu 
ansawdd gwell o addysg ac yn gweithredu fel corff cymdeithasol er 
mwyn rhannu gwybodaeth am weithgareddau’r ysgol. Maent yn 
hynod lwyddiannus ac yn casglu llawer iawn o arian sy’n cael ei 
wario i wella addysg y disgyblion. 
 
Fe gynhelir cyfarfodydd unwaith bob tymor a bydd yr holl rieni’n cael 
eu hysbysebu o flaen llaw. 
Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017-18  mae Ffrindiau'r Ysgol 
wedi talu am 
 

 Wersi offerynnol i bob disgybl sydd eisiau dysgu sut i 
chwarae offeryn. 

  Aelodaeth yr Urdd i bob disgybl o flynyddoedd 1-6 



 costau trafnidiaeth ymweliadau ysgol 

 ardal allanol y cyfnod sylfaen 
 

Ysgol Feithrin 
Yr ydym yn falch o gael perthynas agos gyda’r Ysgol Feithrin. Yno 
mae disgyblion yn cael eu hannog i ddatblygu eu dysgu a’u sgiliau 
cymdeithasol ar gyfer ysgol. Ymhyfrydwn yn eu gwaith caled a’u 
llwyddiannau.   

 
Cylch Meithrin: (3-4 oed yn unig) Llun, Mawrth,Mercher & Iau 8.45 – 
11.45, Mawrth & Mercher 8.45 – 11.45, clwb cinio 11.45-12.30. 

Ti a Fi   (0 oed + oedolyn)    dydd Mawrth 1 – 3pm 

 
 

Mae’r Ysgol Feithrin yn cynnig llefydd i ddisgyblion tair oed. Am fwy 
o wybodaeth cysylltwch â Mrs Lowri Lewis (01938 500784) 

 
 
 
Gwaith Cartref  
Rydym yn ceisio annog disgyblion i ddarllen gyda’u rhieni neu’n 
annibynnol yn ddyddiol. Ym mlynyddoedd 3,4,5 a 6 ceir profion 
sillafu’n wythnosol ar ddydd Gwener. Gosodir tasgau ieithyddol neu 
fathemategol yn ogystal. 
 
 
Llawlyfr Ysgol 
Dosberthir llawlyfr i bob disgybl . Yn y llawlyfr ceir adrannau ar gyfer 
llythyrau, cofnod darllen, gwaith cartref a thargedau. Dylid dod a’r 
llawlyfr i’r ysgol bob dydd.  
 
Trefniadau Amser Cinio 
Disgwylir i ddisgyblion ddilyn y drefn ganlynol. 

 
(a) Golchi dwylo cyn cinio. 
(b) Sefyll tu ôl y bwrdd cyn dweud gweddi.  
(c) Bwyta’n gwrtais.    
 

Cyflogir Gweinyddesau Amser Cinio i ofalu am y plant.  
   



Disgwylir i rieni dalu arian cinio dydd Llun mewn amlen gydag enw’r 
disgybl arno. 

 
Ceir amrywiaeth o brydiau, bydd y disgyblion iau yn cael dewis eu 
cinio bob dydd. Y gost bresennol yw £2.20 y dydd.   
Gwisg Ysgol 
Yn 2014 penderfynodd y cyngor ysgol y dylid cyflwyno gwisg ysgol 
bedwar diwrnod yr wythnos. Yr ydym yn argymell y dylai disgyblion 
wisgo gwisg ysgol dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd 
Iau. Ar ddydd Gwener gall ddisgyblion wisgo dillad o’u dewis eu 
hunain.  Os ydych am brynu gwisg ysgol cysylltwch â ni yn yr ysgol 
os gwelwch yn dda.Mae dillad ail-law ar gael yn yr ysgol hefyd. 
Yr ydym yn gofyn i ddisgyblion wisgo eu gwisg ysgol pan fyddant yn 

mynd ar daith addysgiadol 
neu pan fyddant yn cymryd 
rhan mewn gweithgareddau 
ymarfer corff.  
 
 
Mae’r logo newydd â 
ddyluniwyd gan Jasmin 
Teague yn 2014 ar bob 
dilledyn gan gynnwys ein 
gwisg chwaraeon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diogelwch 
Wrth ddod i’r ysgol dylid canu’r gloch sydd wrth y brif fynedfa. Dim 
ond staff a dau lywodraethwr sydd yn gwybod y cod i ddod mewn i’r 
ysgol am resymau diogelwch. 



 
Cyngor Ysgol 
Mae cyngor ysgol weithgar yn yr ysgol sydd yn cyfarfod o leiaf 
unwaith bob tymor i drafod materion o bwys. Yn y blynyddoedd 
diweddaraf mae’r cyngor wedi cyfarfod cynrychiolwyr arlwyo Powys 

ynglyn â safonau bwyd amser 
cinio. Y mae aelodau’r cyngor 
hefyd yn cyfarfod yn flynyddol 
gyda’r Cyngor Bro i drafod 
gwasanaeth carolau o gwmpas 
y goeden Nadolig yn y pentref. 

 
Cyngor Ysgol  

 
Etholir aelodau o’r cyngor ysgol o 
flynyddoedd 3-6. Bydd disgyblion yn datblygu eu gallu i godi arian 
trwy gynnal nifer o weithgareddau e.e casglwyd dros £300 tuag at 
elusen Dolen Ffermio. Trefnir gweithgareddau hefyd er mwyn cael 
hwyl er enghraifft parti Nadolig. 
 
 
 
Cyngor Eco  
Bydd y cyngor eco yn cyfarfod o 
leiaf unwaith bob tymor i drafod 
materion yn ymwneud ag 
amgylchedd yr ysgol a materion 
amgylcheddol   eraill o bwys. 
Gwaith y cyngor eco hefyd yw 
hyrwyddo Masnach Deg. Mae’r 
cyngor ysgol hefyd yn gweithio’n 
galed i godi arian i dalu am eu 
cynlluniau.  Maent wedi ethol 
swyddogion sydd yn gofalu am eu 
harian. Tasg y cyngor eco hefyd yw 



casglu tocynnau Morrisons ac anfon am adnoddau garddio. 
 
Tyfu blodau yng ngardd yr 
ysgol. 
 
       Criw Cymraeg 
       Mae’r criw  yma o blant 

gweithgar yn cyfarfod yn 
rheolaidd i drefnu 
gweithgareddau Cymraeg 
ac i hybu’r iaith Gymraeg 
ym mhob rhan o fywyd yr 
ysgol. 

 

 
Gwersi Offerynnau Pres 
Cynigir hyfforddiant offerynnau pres i unrhyw ddisgybl o flwyddyn 2 i 
fyny sydd eisiau dysgu. Noddir y gwersi gan Ffrindiau’r Ysgol. Bob 
blwyddyn bydd nifer o ddisgyblion yn llwyddo mewn arholiadau 
allanol.  Y mae band yr ysgol yn hynod llwyddiannus ac wedi ennill 
cystadlaethau sirol yr Urdd nifer o weithiau.Yn wir yn 2011 daethant 
yn drydydd yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Cynigir gwersi gitar 
a chwythbrennau hefyd. 

 
 
 
 
 
 
 
Parc 
Eifion 
 
Mae'r ysgol 

yn ffodus iawn o gael parc arbennig yn ymyl yr ysgol. Bydd 
disgyblion yn ymweld â'r parc amser cinio, yn ystod gwersi  ymarfer 
corff ac er mwyn cynnal ymchwiliadau yn ymwneud a'r cwricwlwm. 
Bob yn ail flwyddyn cynhelir mabolgampau'r cylch ym Mharc Eifion a 
chroesawn ysgolion Meifod, Dyffryn Banw, Castell Caereinion a 
Llanerfyl atom.   



 
 Myllin Tîm buddogol 
Mabolgampau’r . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Merched blwyddyn 5 yn 
fuddugol yn Mabolgampau’r 
ardal yn Nyffryn Banw 2015 

yn y ras gyfnewid. 
Llwyddodd y bedair yma i 

dorri’r record hefyd. 
 
 
 
Gweithgareddau Allgyrsiol 

 
 Mae’r ysgol yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu a mireinio 
sgiliau mewn amryw o feysydd.  Yn y blynyddoedd diwethaf bu 
cyfleoedd i ddisgyblion gymryd rhan mewn clybiau drama, dawns, 
celf a chyfrifiaduron. Pob blwyddyn fe fydd disgyblion ( bl 5 a 6) yn 
ymweld â Llangrannog a(bl 3 a 4) Glan Lyn. Bob yn ail flwyddyn 
bydd plant Cyfnod Allweddol 2 yn ymweld â Chaerdydd ac yn aros 
dros nos yno. Mae hwn yn 
drip hynod o boblogaidd. 

 
            

                        
 

 
 

 



 

                                                                    

 

 

 
         

 
 
                                                  
 

*********************************** 
  
Bwriad y prosbectws yw rhoi gwybodaeth am yr ysgol i rieni. Y 
mae’r holl fanylion adeg ei gyhoeddi yn gywir. Y mae’n bosibl y 
bydd newidiadau yn nhrefniadau’r ysgol, cwricwlwm neu reolaeth 
yr ysgol cyn y bydd yn cael ei ddiweddaru'r flwyddyn nesaf. 
 

*********************************** 
(Cyhoeddwyd -Tachwedd 2009) 
           Addaswyd Medi 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Atodiad A 
 
CAIS I ROI MODDION I DDISGYBL  
 
Ni fydd yr ysgol yn rhoi moddion i’ch plentyn oni bai eich bod yn 
llenwi’r ffurflen yma ac y mae’r pennaeth wedi cytuno i aelod o staff i 
roi’r moddion i’r disgybl. 
 
Manylion y disgybl 
 
Cyfenw_______________________________________ 

 

Enw bedydd ____________________________________ 

 
Salwch    __________________________________________ 
 
Moddion  
 
Enw  /Math _________________________________________ 

 

Am ba hyd fydd yn rhaid i’ch plentyn gymryd y moddion? 

 

______________________________________________________ 

 
Dyddiad rhoddwyd y moddion gyntaf_______________________ 
 
Manylion ei ddefnyddio 

 

____________________________________________________ 

 

 



Amseriad ___________________________________________ 

 

Unrhyw wybodaeth bellach______________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

Sgil effeithiau   _______________________________________ 

 
 
Cysylltiadau mewn argyfwng 
 
 
Enw     _______________________________________________ 

 

Ffon   (Gwaith)__________________________________________ 

 

(Cartref)   ____________________________________________ 

 
Rwy’n deall bydd yn rhaid i mi roi’r moddion yn bersonol i aelod o 
staff. Deallaf fod y gwasanaeth yma yn un gwirfoddol ar ran yr ysgol 
a’r staff.    
 
 

Llofnod ____________________________________ 

 

Dyddiad_____________________________ 

 

 
 
 
 
 



 
 

Atodiad C 
 

Canlyniadau Asesiad Cwricwlwm 
Diwedd Cyfnod Allweddol 2. 

                                              2018- 
Ar gael o’r ysgol os y dymunir 

 
 
 

Presenoldeb 2017-18   97.6% 
Absenoldeb gydag awdurdod – 2.3% 
Absenoldeb heb awdurdod – 0% 
 
Y Drefn Gwyno 
Os oes unrhyw riant yn anhapus gyda darpariaeth y Cwricwlwm 
Cenedlaethol, Addysg Grefyddol, Addoli ar y Cyd neu unrhyw agwedd arall o 
fywyd yr Ysgol dylent gysylltu â’r Ysgol yn syth. Mae’r pennaeth bob amser 
yn barod i siarad gyda rhieni sy’n bryderus fel y gellir datrys unrhyw 
anawsterau.Os yw rhieni yn parhau i fod yn anfodlon ar ôl trafod gyda’r 
pennaeth dylent gysylltu â clerc y Bwrdd Llywodraethol. Mae manylion llawn 
y drefn gwyno i’w cael yn yr Ysgol. 

 


