
 

 

 

 

 

 

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i’r Rhieni / Gwarchodwyr 

2020 – 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Y Corff Llywodraethol: 

Mae Cyrff Llywodraethu ysgolion yn chwarae rôl allweddol wrth wella safonau o fewn yr ysgol. 

Yn ogystal: 

✓ Mae ganddynt ddyletswydd i hyrwyddo cyflawniad addysgol o’r safon uchaf. 

✓ Maent yn sefydlu fframwaith strategol ar gyfer yr ysgol. 

✓ Maent yn adolygu’r cynnydd a wnaed yn rheolaidd. 

✓ Gweithredu fel 'ffrind beirniadol' i dîm arweinyddiaeth yr ysgol. 

 

 



 

YSGOL DYFFRYN TRANNON 
Trefeglwys, Caersws, Powys SY17 5PH 

CORFF LLYWODRAETHWYR / GOVERNING BODY 

 
Annwyl Rieni / Gofalwyr, 
 
Mae'n bleser mawr gennyf gyflwyno Adroddiad Blynyddol Ysgol Dyffryn Trannon i chi, sy'n dangos y cynnydd 
y mae'r ysgol wedi'i wneud yn yr hyn na ellir ond ei ddisgrifio fel blwyddyn unigryw ac heriol. 
 
Rwy'n falch iawn o barhau yn y rôl fel Cadeirydd y Llywodraethwyr am flwyddyn arall. Rwy'n mwynhau'r 
heriau a'r mwynhad o weithio ochr yn ochr â Mrs Harries a staff Ysgol Dyffryn Trannon er budd y disgyblion. 
Fe welwch o'r adroddiad isod y bu ychydig o newidiadau staff yn ystod y flwyddyn a gallaf ddweud wrthych 
ein bod wrth ein bodd gyda'r penodiadau yr ydym wedi'u gwneud i'r tîm ac eisoes mae'r athrawon a'r staff 
cymorth sy'n newydd i'r ysgol yn gwneud gwahaniaeth. 
 
Mae'r staff wedi parhau i weithio'n ddiflino i sicrhau bod disgyblion wedi cael eu cadw'n ddiogel yn ystod y 
cyfnod diweddar. Gall disgyblion barhau â'u dysgu a chymryd rhan yn y cwricwlwm a'i fwynhau, er gwaethaf 
y cyfyngiadau a osodir gan y pandemig, sy'n dechrau lleddfu'n raddol iawn. 
 
Bydd yr ysgol, fel y gwyddoch, yn dechrau trawsnewid i ysgol cyfrwng Cymraeg o fis Medi nesaf 2022, ond 
rwyf am sicrhau rhieni disgyblion sydd yn y cyfrwng Saesneg ar hyn o bryd y bydd eich plant yn parhau i 
dderbyn addysg o ansawdd uchel tra byddant yn aros yn yr ysgol. 
 
Hoffwn ddiolch i Ffrindiau YDT am eu gwaith caled yn codi incwm ychwanegol sy'n hanfodol i'r ysgol. 
Gofynnaf, os oes gan unrhyw un ddiddordeb mewn ymuno â'r grŵp pwysig iawn hwn, cysylltwch â swyddfa'r 
ysgol i gael rhagor o wybodaeth. 
 
Rhestrir llawer am fywyd yr ysgol, ei hystadegau a'i chyflawniadau yn yr adroddiad hwn. Mae gwaith y Corff 
Llywodraethol yn parhau i weithredu'n bennaf drwy'r Pwyllgorau Cynghori. Hoffwn, fel Cadeirydd, ddiolch i'm 
cyd-aelodau am eu cefnogaeth a'u hymrwymiad drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf. 
 
Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi cyfle i mi ddiolch i chi, ein rhieni. Gwethfawrogaf eich cydweithrediad a 
chefnogaeth. Mae gan Ysgol Dyffryn Trannon ddyfodol gwych, ysgol i ymfalchïo ynddo, lle mae pob disgybl 
yn cael cymorth i gyflawni ei lawn botensial, ar gyfer eu dyfodol eu hunain a dyfodol ein cymuned. Wrth 
weithio gyda'n gilydd - staff, rhieni, llywodraethwyr a disgyblion - gallwn i gyd wynebu a brwdfrydedd yr heriau 
sydd o'n blaen.  
 
Cadeirydd y Llywodraethwyr 

 
Sue Wilcox 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strwythyr Staffio 2020-2021 

Pennaeth: Mrs Caroline Harries 

Dirprwy Bennaeth: Mrs Gwenfair Owen 

Dosbarth Athrawes 
 

Cynorthwywyr 

CC Derbyn & Blwyddyn 1 Mrs Beth Jones 
Miss Emma Richardson 
 

Mrs Nesta Jones 

CC Blwyddyn 1 & 2 Miss Jade Poole 
Mrs Caroline Harries 
 

Miss Awel Lloyd 

CC Blwyddyn 3 & 4 Mrs Sara Aeron  Mrs Myra Williams  
 

CS Blynyddoedd 2, 3, 4, 5 & 6 Mrs Jemma Davies Mrs Nicola Macken 
Mrs Myra Williams 
 

CC Blwyddyn 5 & 6 Mrs Gwenfair Owen Mrs Myra Williams 
 

CPA   Mrs Myra Williams (CALU) 
 

*English medium – CS     Cyfrwng Cymraeg – CC 

 

Staff Cefnogol 

Ysgrifenyddes: Mrs Tracy Jones a Mrs Sian Canning 

Staff Cinio: Mrs Tracy Jones a Mrs Ann Jones. 

 

Aelodaeth Bresennol y Corff Llywodraethol 

 

Math o Lywodraethwr Enw’r Llywodraethwr 
 

Diwedd y Penodiad Swydd 

Pennaeth Caroline Harries -  

Awdurdod Lleol Phyl Davies 01.02.24  

Awdurdod Lleol Iwan Owen 01.02.23  

Awdurdod Llai Nick Bennett 01.09.23  

Cymuned Sue Wilcox 31.01.24 Cadeirydd 

Cymuned Jordan Davies 01.04.24 Is-Gadeirydd 

Rhiant Paul Cartwright 01.02.24  

Rhiant Julia Toy 14.12.21  

Staff Dysgu Gwenfair Owen 2025  

Staff sydd ddim yn Dysgu    

Clerc i’r Llywodraethwyr Jen Wilde -  

 

Trefniadau ar gyfer yr etholiad nesaf i'r Corff Llywodraethol 

Bydd yr Awdurdod Addysg a'r ysgol yn hysbysu rhieni / gwarcheidwaid am unrhyw gyfleoedd i fod yn rhan 

o'r Corff Llywodraethol a'r trefniadau etholiadol. 

 



Mae adroddiad blynyddol y llywodraethwyr i'r rhieni yn un ffordd y mae llywodraethwyr yn defnyddio 

i hysbysu rhieni am yr ysgol mae eu plentyn yn mynychu. 

Yr oedd Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (y Ddeddf) yn dileu'r gofyniad ar gyrff 

llywodraethol ysgolion i gynnal cyfarfod blynyddol gyda rhieni.  Yn lle hynny, cyflwynwyd trefniadau newydd 

i alluogi rhieni i ofyn am hyd at dri chyfarfod mewn unrhyw flwyddyn ysgol gyda chorff llywodraethu, ar faterion 

sydd o bwys iddynt hwy.  Os yw rhieni'n dymuno defnyddio eu hawliau o dan y Ddeddf i gynnal cyfarfod, 

bydd angen bodloni pedwar amod: 

1. Bydd angen i rieni godi deiseb i gefnogi cynnal cyfarfod. 

Mae rhieni o leiaf 10% o ddisgyblion cofrestredig yr ysgol.  Os yw’n ddeiseb bapur, yna rhaid rhoi llofnod 

ysgrifenedig yn ogystal ag enw a dosbarth pob plentyn sy'n ddisgybl cofrestredig yn yr ysgol.  Os yw'r ddeiseb 

electronig, y ' llofnod ' sydd ei angen yw'r enw a deipiwyd gan y rhiant ynghyd ag enw a dosbarth pob plentyn 

sy'n ddisgybl cofrestredig yn yr ysgol a chyfeiriad e-bost pob rhiant sy'n ' llofnodi'r ' ddeiseb electronig. 

Cofrestrwyd 107 o blant fel disgyblion gyda'r ysgol hon ar ddechrau'r flwyddyn academaidd hon.  Gellir cael 

union rifau'r gofrestr ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn o Swyddfa'r ysgol. 

2. Rhaid galw'r cyfarfod i drafod materion sy'n effeithio ar yr ysgol 

Ni ellir galw'r cyfarfod i drafod materion megis cynnydd disgyblion unigol, neu i wneud cwyn yn erbyn aelod 

o staff neu gorff llywodraethol yr ysgol. Dylai'r ddeiseb gynnwys manylion cryno am y mater/materion i'w 

trafod, a'r rhesymau dros alw'r cyfarfod.  Dylid arddangos y wybodaeth hon yn glir ar frig y ddeiseb, gyda 

llofnodion rhieni oddi tano. 

3. Gellir cynnal uchafswm o dri chyfarfod yn ystod y flwyddyn ysgol 

Mae'r gyfraith yn caniatáu i rieni ddefnyddio eu hawliau i ofyn am hyd at dri chyfarfod gyda chorff llywodraethol 

ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol. 

4. Rhaid bod o leiaf 25 o ddiwrnodau ysgol ar ôl yn y flwyddyn ysgol 

Mae'r gyfraith yn ei gwneud yn amod bod o leiaf 25 o ddiwrnodau ysgol ar ol yn y flwyddyn ysgol pan ddaw'r 

ddeiseb i law fel y gellir cynnal y cyfarfod.  Ystyr "diwrnod ysgol" yw diwrnod pan fo'r ysgol ar agor i 

ddisgyblion: Nid yw'n cynnwys penwythnosau, gwyliau cyhoeddus, gwyliau ysgol na diwrnodau HMS. 

 

Y cyfeiriad ar gyfer cyflwyno deiseb yn gofyn am gyfarfod gyda chorff llywodraethu'r ysgol hon yw: 

Clerc Ysgol Dyffryn Trannon 

Ysgol Dyffryn Trannon, 

Trefeglwys, 

Caersws, 

Powys, 

SY17 5PH 

 

 

 

 

 

 

Mae rhagor o gyngor ar gael ar wefan 

Llywodraeth Cymru ynghylch sut y gall rhieni fynd 

ati i ofyn am gyfarfod gyda chorff llywodraethu: 

http://wales.gov.uk  

http://wales.gov.uk/


Calendr yr Ysgol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gofynnwn yn garedig i bob gwyliau gael eu cymryd yn ystod gwyliau swyddogol yr ysgol. Mae gan rieni 

ddyletswydd i roi gwybod i'r ysgol am resymau dros unrhyw absenoldeb disgybl ar fore'r diwrnod cyntaf o 

absenoldeb dros y ffôn, drwy e-bost neu gyswllt personol. Y Pennaeth neu'r Dirprwy, yn absenoldeb y 

Pennaeth, yw'r unig berson a ganiateir i awdurdodi absenoldeb. Os na ystyrir bod rheswm dros absenoldeb 

yn ddigonol, ystyrir bod yr absenoldeb yn anawdurdodedig. Gwneir dyfarniadau ynghylch yr ysgol mewn 

perthynas â phresenoldeb disgyblion gan arolygwyr Estyn a'r Swyddfa Addysg Leol. 

Tymor yr Hydref 2021 Diwrnodau di-ddisgbl  
 

Nifer y Dyddiau Ysgol 

Dydd Iau 2 Medi 
hyd 

Dydd Gwener 22 Hydref 

 
Dydd Mercher 1 Medi 

 
37 o ddyddiau 

Hanner Tymor – Dydd Llun 25 Hydref hyd Dydd Gwener 29 Hydref 

Dydd Llun 1 Tachwedd 
hyd 

Dydd Mercher 22 Rhagfyr 

 
 

 
38 o ddyddiau 

Tymor y Gwanwyn 2022 Diwrnodau di-ddisgbl  
 

Nifer y Dyddiau Ysgol 

Dydd Mercher 5 Ionawr 
hyd 

Dydd Gwener 18 Chwefror 

 
Dydd Mawrth 4 Ionawr 

 
33 o ddyddiau 

Hanner Tymor – Dydd Llun 21 Chwefror hyd Dydd Gwener 25 Chwefror 

Dydd Llun 28 Chwefror 
hyd 

Ddydd Iau 7 Ebrill 

 
Dydd Gwener 8 Ebrill 

 
29 o ddyddiau 

Tymor yr Haf 2022 Diwrnodau di-ddisgybl Nifer y Dyddiau Ysgol 

Dydd Mawrth 26 Ebrill 
hyd 

Dydd Gwener 27 Mai 

 
Dydd Llun 25 Ebrill 

 
23 o ddyddiau 

Hanner Tymor – Dydd Llun 19 Hydref hyd Dydd Gwener 30 Hydref 

Dydd Llun 6 Mehefin 
hyd 

Dydd Iau 14 Gorffennaf 
 

 
Dydd Gwener 15 Gorffennaf 

 
29 o ddyddiau 

Gwener y Groglith  Dydd Gwener 15 Ebrill 2022 

Dydd Llun y Pasg Dydd Llun 18 Ebrill 2022 

Gŵyl Banc Calan Mai Dydd Llun 2 Mai 2022 

Gŵyl Banc ddiwedd mis 
Mai 

• Dydd Iau 2 Mehefin 2022 
 

Gŵyl y Banc ychwanegol 
(Jiwbilî Platinwm y 
Frenhines) 

Dydd Llun 18 Gorffennaf 2022 

Sioe Frenhinol Cymru Dydd Llun 18 Gorffennaf 2022 - Ddydd Iau 
21 Gorffennaf 2022 



Derbyniadau 

Mae'r ysgol yn cydymffurfio â chanllawiau'r Awdurdod Lleol. Mae ddysgwyr yn cael ei dderbyn bob mis 

Medi, sef dechrau Tymor yr Hydref, ar ôl i blentyn gael ei ben-blwydd / ei phenblwydd yn bedair oed. 

 

Trefniadau derbyn ar gyfer disgyblion ag anableddau 

Yr ydym yn awyddus i sicrhau y bydd anghenion pob unigolyn yn yr ysgol, beth bynnag fo'u gallu neu 

anabledd, yn cael eu diwallu cyn belled ag y bo modd. Bydd y pennaeth yn trafod anghenion pob disgybl 

sy'n dymuno cael ei dderbyn i'r ysgol gyda'i rieni/gofalwyr a chydag unrhyw asiantaeth berthnasol arall.  

Mae'r corff llywodraethu wedi ymrwymo i gynllunio ar gyfer anghenion pobl ag anableddau-boed yn 

ddisgyblion, yn athrawon neu'n ymwelwyr wrth wneud newidiadau i adeilad yr ysgol, ond yn y cyfamser 

mae gennym yr hyblygrwydd i wneud trefniadau i ddarparu ar gyfer anghenion penodol, cyn gymaint ag y 

gallwn. 

 

Pontio – Disgyblion Blwyddyn 6 2021 

Mae gennym gysylltiadau cryf ag Ysgol Uwchradd Llanidloes a'n nod yw sicrhau pontio llyfn i'n disgyblion 

Blwyddyn 6 wrth iddynt symud i Ysgol Uwchradd Llanidloes. Trefnir ymweld bob blwyddyn gan roi 

cyfleoedd i fynychu amrywiaeth o wersi a gweithgareddau. Mae Pennaeth blwyddyn 7 a Chydlynydd 

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) o Ysgol Uwchradd Llanidloes yn ymweld yn Nhymor yr Haf i gwrdd â 

phlant Blwyddyn 6 ac i ymgynghori â'r staff. Mae athrawon yn gweithio'n galed i rannu'r holl wybodaeth 

berthnasol gan wybod bod cyswllt rheolaidd rhwng athrawon yn sicrhau cynnydd a pharhad yn ystod y 

cyfnod pontio pwysig hwn. Mae gweithgareddau pontio fel arfer yn cynnwys gweithgareddau Dylunio a 

Thechnoleg, digwyddiadau chwaraeon a sesiynau Gwyddoniaeth. 

Ar ddiwedd eu hamser yn Ysgol Dyffryn Trannon yn yr haf, gadawodd ein plant i ddechrau eu haddysg 

uwchradd yn Ysgol Uwchradd Llanidloes. Dymunwn yn dda iddynt ar gam nesaf eu taith. 

 

Presenoldeb disgyblion 

Nid yw ffigurau presenoldeb ar gyfer 2020-2021 wedi'u rhyddhau oherwydd y sefyllfa pandemig. 

Mae'r ysgol yn monitro presenoldeb a phrydlondeb yn rheolaidd. Mae absenoldeb o'r ysgol yn ffactor sy'n 

cyfrannu at gyrhaeddiad disgyblion isel, felly mae llywodraeth Cymru yn parhau i dargedu presenoldeb. 

Anogir rhieni / gofalwyr i gymryd gwyliau pan fydd yr ysgol ar gau neu gellir cofnodi'r rhain fel absenoldebau 

anawdurdodedig. Os yw presenoldeb yn is na lefel dderbyniol, mae'r ysgol yn gweithio ar y cyd â'r 

Swyddogion Lles Addysg a gellir cyhoeddi rhybuddion lle tybir bod hynny'n angenrheidiol. 

Oriau Ysgol  

Amserau Sesiynau 

08:55 – 10:30 Sesiwn bore 1 

10:30 – 10:45 Amser chwarae  

10:45 – 11:45 
10:45 – 12:00 
10:45 – 12:00 

Sesiwn bore 2 (Cyfnod Sylfaen) 
Sesiwn bore 2 (Bl 3 & 4) 
Sesiwn bore 2 (Bl 5 & 6) 

11:45-12.45pm / 12-1pm Amser Cinio  

1:00 – 3:10 / 3.20 Sesiwn Prynhawn  

Cyfnod Sylfaen - 3:10pm  

Plant y bws - 3:15pm 

Cyfnod Allweddol 2 - 3:20pm 
 

 

 



Polisïau / Prosbectws yr ysgol 

Mae'r Corff Llywodraethol yn adolygu polisïau ysgolion yn barhaus ar raglen dreigl a thros y flwyddyn 

ddiwethaf, mae nifer o bolisïau wedi'u diwygio a'u cymeradwyo. I gael rhagor o wybodaeth am bolisïau, 

ewch i wefan yr ysgol. Caiff prosbectws / llawlyfr yr ysgol ei ddiweddaru'n flynyddol i gynnwys unrhyw 

newidiadau sy'n ofynnol gan Lywodraeth Cymru neu gyrff cysylltiedig eraill. Mae'r diweddariadau'n cynnwys 

staffio, calendr dyddiadau, arferion ysgol, canlyniadau ysgolion ac ati. Mae'r prosbectws ar gael ar wefan yr 

ysgol. 

 

Camau i'w cymryd yn dilyn yr adolygiad o strategaethau'r ysgol 

Yn Ysgol Dyffryn Trannon, mae gan arweinwyr ddiogelwch, lles a dysgu plant ar flaen yr holl 

benderfyniadau. Mae pob aelod o staff a phob llywodraethwr yn arweinydd ar o leiaf un agwedd ar fywyd yr 

ysgol, gan weithio fel tîm cryf i wella a chodi safonau. Cefnogir llais y disgybl drwy'r Cyngor Ysgol, Criw 

Cymraeg, Dewiniaid Digidol, Pwyllgor Eco a rhieni sy'n cael eu gwerthfawrogi drwy gyfarfodydd ac arolygon 

rheolaidd; sicrhau bod cymuned yr ysgol gyfan yn rhan o'r broses ymgynghori a gwneud penderfyniadau. 

Mae'r Pennaeth a'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn gweithio gyda chymuned yr ysgol ac Awdurdod Lleol i 

nodi blaenoriaethau, cynllunio a datblygiadau gweithredu ar gyfer y rhain, ac i fonitro effaith a 

chanlyniadau'n ofalus. 

Mae'r Corff Llywodraethol yn monitro blaenoriaethau gwella ysgolion drwy ymweliadau rheolaidd â'r ysgol 

ar gyfer cyfarfodydd ac ymweliadau monitro 'cefnogi'. Mae cymorth rhwng ysgol ac ysgol hefyd yn cael ei 

ddefnyddio'n effeithiol i wella safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth. Cynhaliwyd cyfarfodydd yn rhithiol yn 

ystod 2020-2021 oherwydd Covid-19. 

 

Prif flaenoriaethau’r Ysgol yn 2020-2021 

Blaenoriaeth 1 
I wella addysgeg drwy gymhwyso’r dysgu cyfunol. 
 

Blaenoriaeth 2 
Cefnogi a datblygu hyder a gwydnwch disgyblion, 
gan sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel wrth i'r 
ysgol ailagor ar gyfer pob disgybl ym mis Medi 
2020. 

Blaenoriaeth 3 
Gwella medrau llafaredd disgyblion ar draws yr 
ysgol drwy sicrhau darpariaeth gyfoethog mewn 
caffael iaith (yn ôl y cyfrwng y mae disgyblion yn 
cael eu haddysgu ynddo). 
 

Blaenoriaeth 4 
Gwella arweinyddiaeth ar bob lefel. 

Blaenoriaeth 5 
Cynllunio a gweithredu strategaethau allweddol er mwyn mynd i'r afael â blaenoriaethau 

cenedlaethol megis Siarter Cymru / Campws Cymraeg a'r cwricwlwm newydd – Cwricwlwm i Gymru. 
 

 

Cynhelir astudiaeth o ddata cynnydd yr ysgol er mwyn sicrhau bod yr ysgol yn ateb holl anghenion y 

disgyblion. Mae'r athrawon yn cyfarfod yn rheolaidd i gynllunio, hyfforddi a chanolbwyntio ar gynlluniau 

gwella'r ysgol. 

Caiff y blaenoriaethau eu monitro a'u hadrodd ar bob tymor, caiff hyn ei wirio drwy ymweliadau cymorth gan 

yr Awdurdod Lleol, Cynghorwyr Gwella Ysgolion. 

 

 

 

 



Hyfforddiant staff 

Enghreifftiau o gyrsiau a fynychwyd gan staff rhwng Medi 2020 ac Awst 2021: 

Hyfforddiant – wedi’i 
ddarparu’n rhithiol 

▪ Hyfforddiant Epi Pen 
▪ VAWDAW 
▪ Diogelu gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer Arweinyddion Diogelu 

Dynodedig 
▪ Sgiliau syrcas a Llythrennedd Corfforol 
▪ Adobe Spark 
▪ Ymddygiad ar gyfer Dysgu (Clwstwr) 
▪ Hyfforddiant Clevertouch Lynx ac Snowflake 
▪ Ioga mini-mi 
▪ Rhwydweithio ERW 
▪ Lansiad Iechyd Meddwl 
▪ Hyfforddiant Cwricwlwm Newydd 
▪ Cwricwlwm Newydd 

 

 

Dwyieithrwydd 

Dwyieithrwydd yw'r gallu i fyw rhan o'ch bywyd bob dydd mewn dwy iaith. Mae darpariaeth Cymraeg a 

Saesneg yn bodoli ochr yn ochr yn Ysgol Dyffryn Trannon – ysgol dwy ffrwd. Yn y ffrwd Gymraeg, addysgir 

disgyblion drwy gyfrwng y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen yn unig (hyd at 7 oed). Cymraeg yw'r prif gyfrwng 

addysgu yng Nghyfnod Allweddol 2 (7 i 11 oed) o hyd, a chyflwynir Saesneg fel pwnc. Yn y ffrwd Saesneg, 

mae pob disgybl yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. 

Anogir defnyddio Cymraeg achlysurol ar draws y cwricwlwm a thrwy gydol y diwrnod ysgol. Llwyddodd yr 

ysgol i ennill gwobr Siarter Iaith / Cymraeg Campus, Efydd ac mae bellach yn gweithio'n galed i ennill y 

wobr Arian yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf. 

 

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 

Mae trefniadau ar gyfer y disgyblion hynny ag anghenion dysgu ychwanegol wedi'u monitro o fewn yr ysgol 

ac yn allanol. Mae systemau cymorth wedi'u osod er mwyn gweddu orau i anghenion unigol pob plentyn. 

Yn ystod y flwyddyn, roedd rhwng 12 a 15 o ddisgyblion wedi'u rhestru ar y gofrestr ADY; is na'r cyfartaledd 

cenedlaethol. Mae rhaglenni ymyrraeth wedi cynnwys strategaethau megis; therapi lleferydd, llythrennedd 

Nessy, Gwaith 'Dyfal Donc' a sgiliau sylfaenol. Mae cymorth allanol wedi cynnwys cymorth nam ar y clyw / 

nam ar y golwg a sesiynau therapi lleferydd. Mabwysiadwyd rôl ALNCo ar gyfer 2020-2021 gan Mrs 

Harries gyda'r bwriad o benodi ALNCo parhaol yn Nhymor yr Hydref 2021. 

 

Cwricwlwm 

Yn Ysgol Dyffryn Trannon rydym yn cynnig cwricwlwm eang a chytbwys sy'n bodloni'r holl ofynion statudol. 

Mae athrawon yn parhau i adolygu'r cwricwlwm yng ngoleuni'r datblygiadau newydd. Unwaith eto, eleni, 

mae'r ysgol wedi canolbwyntio ar gyflwyno a hyrwyddo agweddau ar 'Gwricwlwm Cymru', drwy sicrhau bod 

bron pob disgybl yn ymwybodol o'r 4 diben a'r meysydd dysgu. Mae gweithgareddau a phynciau wedi'u 

cynllunio gan ddefnyddio'r 'Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd' ynghyd â'r 'Fframwaith Cymhwysedd 

Digidol'. Rydym yn canolbwyntio ar 'Llais y Plentyn' lle mae'r dysgwyr yn cymryd rhan weithredol yn y 

cwricwlwm ac yn cefnogi i rannu syniadau. 

 

 

 

 



Cysylltiadau ysgol â'r Gymuned 

Mae'r ysgol yn awyddus i hyrwyddo cysylltiadau â busnesau lleol a sefydliadau eraill o fewn ein cymuned 

ac mae'n elwa'n fawr o'u cefnogaeth. 

Rydym wedi sefydlu cysylltiadau â nifer o sefydliadau chwaraeon lleol, gan gynnwys Clwb Rygbi Llanidloes 

a Chlwb Tenis. Mae cysylltiadau sefydledig â'r Llyfrgell yn parhau i gyfoethogi ein disgyblion gyda sialens 

ddarllen yr haf. 

Yn gerddorol, mae'r ysgol yn annog plant i gymryd rhan weithredol mewn amrywiaeth eang o 

weithgareddau o fewn mudiad yr Urdd a'n Eisteddfod Trefeglwys leol. Cynigir gwersi offerynnol yn 

wythnosol gan aelod o staff peripatetig i ddisgyblion ddysgu canu’r piano. 

Mae'r plant yn cael llawer o gyfleoedd i wrando ar ystod eang o siaradwyr o wahanol asiantaethau. Mae'r 

rhain yn cynnwys ein swyddog cyswllt heddlu cymunedol, grwpiau Llais Disgyblion, nyrs ysgol, y frigâd dân, 

a chynulliadau Agor y Llyfr. Mae gennym gysylltiadau da â'r eglwys leol, Sant Mihangel, gyda'n plant yn 

cymryd rhan yn y gwasanaeth Diolchgarwch a Nadolig pan allwn. Rydym yn croesawu gweinidogion lleol i 

wasanaethau ond yn rhithiol ar hyn o bryd! 

Mae'r elusennau yr ydym yn eu cefnogi'n rheolaidd yn cynnwys Plant Mewn Angen, Diwrnod Siwmper 

Nadolig, Operation Christmas Child, Apêl y Pabi a Comic Relief. 

Yn anffodus, mae cyfleoedd wedi'u cyfyngu oherwydd COVID-19 ond rydym yn gobeithio gallu cymryd rhan 

eto unwaith y bydd yn ddiogel gwneud hynny. 

 

Nodau a Chyflawniadau Chwaraeon 

Mae chwaraeon yn chwarae rhan bwysig ym mywyd yr ysgol ac mae ein Llysgenhadon Efydd yn cefnogi 

llawer o weithgareddau. Mae'r plant yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o gemau tîm fel rhan annatod o'r 

cwricwlwm P.E. Mae'r plant hefyd yn elwa o waith hyfforddwr chwaraeon Undeb Rygbi Cymru sy'n eu 

dysgu ar sail rota. 

Yn anffodus, mae cyfleoedd wedi'u cyfyngu oherwydd COVID-19 ond rydym yn gobeithio gallu cymryd rhan 

eto unwaith y bydd yn ddiogel gwneud hynny. 

 

Clybiau Allgyrsiol 

Oherwydd cyfyngiadau COVID-19, nid ydym wedi gallu cynnig clybiau a gweithgareddau allgyrsiol i'r plant y 

flwyddyn academaidd hon. 

 

Cadw’n Iach a Hylendid 

Hylendid – mae systemau dŵr yr ysgol yn cael eu harchwilio'n fisol ar gyfer bacteria legionella ac mae'r 

toiledau a'r ystafell gotiau yn cael eu glanhau'n drylwyr bob nos. Anogir y disgyblion i ffurfio arferion 

hylendid da o oedran ifanc. Mae hyn wedi bod yn ffocws penodol ers y pandemig. 

Byw'n iach – rydym yn annog mewn sawl agwedd ar fywyd yr ysgol: 

▪ Byrbrydau ffrwythau yn ystod amser egwyl y bore 

▪ Darpariaeth llaeth – Cyfnod Sylfaen 

▪ Hyrwyddo bocsys bwyd iach 

▪ Annog plant i yfed digon o ddŵr 

▪ Clwb brecwast ar gael 

▪ Amrywiaeth o weithgareddau a chyfleoedd dysgu yn yr awyr agored 

 

 

 



Clwb Brecwast 

Mae'r Clwb Brecwast wedi bod yn rhedeg yn yr ysgol ers rhai blynyddoedd. Mae'r drysau'n agor i blant fynd 

i mewn i'r clwb am 7:55 bob dydd. Mae'r clwb yn boblogaidd. Mae grawnfwyd, tost a dŵr ar gael i'r plant. 

Mae amrywiaeth o weithgareddau hefyd ar gael mewn amgylchedd hapus a diogel. 

 

Clwb ar ôl Ysgol 

Agorodd y clwb ar ôl Ysgol – Tree Tops, yn Ysgol Dyffryn Trannon yn 2011. Mae bellach wedi bod yn 

rhedeg ers nifer o flynyddoedd bellach sydd wedi profi'n ddewis poblogaidd i rieni. Mae ar agor rhwng 

3:30pm a 5:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Cynigir byrbrydau iach i'r plant tra byddant yn y clwb. 

Mae'r disgyblion hefyd yn mwynhau cymryd rhan mewn amrywiaeth o glybiau ar ôl ysgol. 

 

Safle Cyn-ysgol: Mes Bach 

Ym Mês Bach, cynigir darpariaeth 3 oed drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Mês Bach ar agor pedwar bore'r 

wythnos gyda'r potensial i agor ar bumed bore yn dibynnu ar y niferoedd ar y gofrestr. Mae'r sesiynau'n 

rhedeg rhwng 9am a 11:30am. Yn ystod y cyfnod hwn, rhoddir cyfle i'r plant gael mynediad at amrywiaeth o 

wahanol weithgareddau dysgu o'r toes chwarae, sgiliau cyfrifiadurol a dysgu yn yr awyr agored i ddatblygu 

eu hannibyniaeth, eu hyder a'u sgiliau cymdeithasol. Mae mynychu Mes Bach yn gwneud y newid i'r ysgol 

yn haws gan fod plant yn fwy cyfarwydd o'u hamgylchoedd. 

 

Toiledau 

Mae gennym gyfleusterau toiled ardderchog yma yn Ysgol Dyffryn Trannon. Mae gennym doiledau staff 

wrth y brif fynedfa, gwrywaidd a benywaidd. Mae gennym hefyd doiled i'r anabl i ddiwallu anghenion pawb. 

Mae dwy ardal ystafell gotiau – un ar gyfer y Cyfnod Sylfaen a’r llall, Cyfnod Allweddol 2. Mae'r ystafelloedd 

cotiau hyn yn arwain at doiledau'r Cyfnod Sylfaen a thoiledau Cyfnod Allweddol 2 (3 thoiled i ferched, un 

toiled i'r anabl, toiledau un bachgen, un ‘urinal’ ac un toiled i'r anabl). Mae gan Mês Bach (Darpariaeth 3+ 

fynediad uniongyrchol o'u hystafell ddosbarth i'r toiledau, mae un toiled i'r anabl wedi'i leoli yma hefyd. Mae 

gan staff arlwyo fynediad i un toiled ger cegin yr ysgol ar gyfer staff yn unig. 

Mae'r holl gyfleusterau toiled yn darparu preifatrwydd i'r defnyddiwr ac mae ganddynt gyflenwadau wedi'u 

cynnal a'u cadw'n briodol bob amser o ddŵr cynnes ac oer, darperir sebon, cyfleusterau sychu dwylo a 

gweinyddwyr meinweoedd toiled ar uchder cyfleus i'r plant. 

 

Cyllid 

Mae'r awdurdod lleol yn darparu cyllideb i'r ysgol ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn seiliedig yn bennaf ar 

niferoedd disgyblion. Yna bydd llywodraethwyr yn penderfynu sut y dylid dyrannu'r arian hwn a chytuno ar 

gyllideb a ddilynir ar gyfer y flwyddyn. Caiff y cyfrif ei fonitro gan yr uwch dîm arweinyddiaeth, yr awdurdod 

lleol a'r Corff Llywodraethu. 

Cyfrifon cyllideb dirprwyedig ysgolion 2020-21 

Alldro Gwirioneddol 2020-21  £547,791.00 

Cyflogau a chyflogau £455,850.85 

Cost safle £79,805.71 

Cyflenwadau, Swyddfa a threuliau eraill £41,037.14 

Cyfanswm y gwariant £576,693.70 

Incwm (EIG / PDG ac ati) £58,192.03 

Gwariant net £518,501.67 

Balans B / F £34,537.90 
  

*yn seiliedig ar ddata Medi 2021 



Cronfa Ysgol 

Mae'r cyfrif hwn ar wahân i gyllideb ddirprwyedig yr ysgol a dyma lle y gosodir arian fel rhoddion, 

cyfraniadau i weithgareddau / tripiau ysgol, gweithgareddau codi arian a drefnir gan yr ysgol ac ati. Caiff y 

cyfrif hwn ei archwilio'n allanol yn flynyddol. 

Cwynion 

Mae'r Corff Llywodraethol yn cydnabod ei bod yn bwysig ymdrin â phryderon a chwynion yn briodol a'u trin 

yn brydlon, yn deg ac yn drylwyr. Gobeithiwn y gall athrawes dosbarth eich plentyn fynd i'r afael â 

phryderon yn anffurfiol yn y lle cyntaf a byddem yn eich annog i wneud apwyntiad dros y ffôn neu’n 

rhuthwyr i drafod unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych ynghylch addysg eich plentyn. Os ydych 

yn teimlo nad yw eich pryder wedi'i ddatrys, cysylltwch â'r Pennaeth. Os nad yw'r Pennaeth wedi delio'n 

foddhaol â'r pryder neu'r gŵyn a'ch bod yn dymuno bwrw ymlaen â'r mater, mae gan yr ysgol weithdrefn 

gwyno ffurfiol. Mae copi o hwn ar gael ar gais ac mae'n cael ei arddangos ar wefan yr ysgol. 

 


