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Croeso i Ysgol Dyffryn Trannon! 

 

Mae Ysgol Dyffryn Trannon yn lle arbennig lle rydym yn 
gwerthfawrogi pob plentyn. Rydym nid yn unig am i'n disgyblion 
dderbyn addysg ragorol ond hefyd yn anelu at ddatblygu 
amgylchedd dysgu sy'n rhoi her briodol i bawb, o fewn 
amgylchedd diogel, hapus a chymdeithasol; adeiladu ar safon 
uchel o ymddygiad. 

Mewn partneriaeth â chi fel Rhieni / Gofalwyr, rydym yn 
gobeithio meithrin cariad at ddysgu, er mwyn rhoi'r offer sydd 
eu hangen ar bob plentyn i lwyddo mewn addysg a bywyd; eu 
helpu i gyflawni eu gorau glas. 

 

 

Caroline Harries 

Pennaeth 

 

 

Manylion yr ysgol 

 
Pennaeth: 
Mrs Caroline Harries 

 

 

 

 

 

Dirprwy Bennaeth: 
Mrs Gwenfair Owen 

 

 

Ffôn: 01686 430664 
Ebost: office@dyffryntrannon.powys.sch.uk 

Gwefan yr ysgol: https://dyffryntrannon.powys.sch.uk 
Tudalen Facebook: @YsgolDyffrynTrannon 
Tudalen Twitter: @DyffrynTrannon 
Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mrs Sue Wilcox 
Math o Ysgol: Ysgol Dwy Ffrwd   
Datganiad gweledigaeth yr ysgolion: 'Pethau bach, pob peth o bwys, yma yn 

Nhrefeglwys' 

Gwerthoedd ysgol:  Yn Ysgol Dyffryn Trannon, ein nod yw cydweithio fel cymuned, i 

ddarparu'r addysg orau bosibl a fydd yn arfogi ein plant am oes a gwaith.  
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Staff  (Medi 2021) 
Blwyddyn Athrawes Cynorthwy-ydd addysgu 

Derbyn Miss Cerys Richards 
Mrs Beth Jones 

Mrs Nic Macken 
Mrs Anna Gethin 

Mrs N Jones 
Mrs E Baker-Davies 

  

Blwyddyn 1 a 2 Miss Emma Richardson 

Blwyddyn 3 a 4 Mrs Sara Aeron 
Blwyddyn 5 a 6 Mrs Gwenfair Owen 

Blwyddyn 3,4,5 a 6 Mrs Jemma Davies 

 
Ysgrifennydd yr Ysgol: Mrs Tracy Jones a Mrs Sian Canning 
Clwb brecwast: Mrs Tracy Jones, Mrs Ann Jones 
Clwb ar ôl Ysgol: Miss  Rosie Grindey, Miss Bethan Williams 
Glanhawyr: Mrs Tracy Jones, Mrs Ann Jones 
Goruchwyliwr Canol Dydd: Mrs Tracy Jones, Mrs Ann Jones  
Cogyddion: Mrs Jill Griffiths, Ms Jolene Pullen 

 

Aelodau'r Corff Llywodraethol 

     Math o Lywodraethwr       Enw'r Llywodraethwr  

Pennaeth Caroline Harries  

Awdurdod Lleol Phyl Davies  

Awdurdod Lleol Iwan Owen  

Mân Awdurdod Nick Bennett  

Cymuned Sue Wilcox  
Cymuned Jordan Davies  

Rhiant Paul Cartwright  
Rhiant Julia Toy  

Staff addysgu Gwenfair Owen  
Di-addysgu   

Clerc y Llywodraethwyr Jen Wilde  

 

Polisi Mynediad 

Mae'r ysgol yn derbyn disgyblion newydd yn unol â Pholisi Awdurdod Addysg Powys. 

Derbynnir plant i'r ysgol yn llawn amser yn y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair 

oed (os yw rhieni'n dymuno hynny). Cyn y gellir symud plentyn o ysgol arall disgwylir i rieni 

lenwi ffurflen a'i hanfon i adran derbyn yr awdurdod. Gwahoddir rhieni i'r ysgol cyn i'r 

plentyn ddechrau i gwrdd â'r Pennaeth a'r staff addysgu ac i rannu gwybodaeth am y 

plentyn.  Gwahoddir disgyblion newydd i dreulio peth amser yn yr ystafell ddosbarth fel y 

gallant ymgartrefu'n gyflym a chwrdd â ffrindiau newydd. Gallant hefyd ddod i dreulio bore 

yn yr ysgol ar y cyd a’r safle cyn-ysgol, Mês Bach, fel arfer yn Nhymor yr Haf.   

 

Cytundeb Ysgol - Adref 

Mae gan yr ysgol gytundeb cartref – ysgol sy'n nodi'r hyn a ddisgwylir gan yr ysgol o ran 

ymrwymiad rhieni a disgyblion i gefnogi'r ysgol, ynghyd ag ymrwymiad yr ysgol i 

gydweithredu a darparu'r gwasanaeth gorau i rieni a disgyblion. 

 

Derbyniadau 

Mae pecynnau derbyn ar gael o swyddfa'r ysgol.  Bydd y Pennaeth yn gallu cynnig cyngor 

ynghylch y dyddiad derbyn posibl, ymweliadau cyn derbyn, addysg cyfrwng Cymraeg, 

trefniadau cludiant, ac ati.   

Gwneir pob cais am dderbyniad ysgol yn uniongyrchol i'r Awdurdod Lleol. Mae gan bob 

rhiant yr hawl i wneud cais i'r ALl a bydd lle'n cael ei neilltuo os oes lle. Ar hyn o bryd mae 

gennym tua 108  o ddisgyblion ar rôl. Cefnogir llawer o'r dosbarthiadau gan Gynorthwywyr 

Addysgu.  

 

 

 

 



Y defnydd o Iaith 

Mae Ysgol Dyffryn Trannon yn ysgol dwy ffrwd 

gydag addysg ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg a'r 

Saesneg. Addysgir disgyblion yn y ffrwd Gymraeg 

drwy gyfrwng y Gymraeg yn y cyfnod sylfaen yn 

unig. Cyflwynir Saesneg ym Mlwyddyn 3 (ar 

ddechrau cyfnod allweddol 2). Y nod yw bod pob 

disgybl yn gwbl ddwyieithog yn 11 oed. Mae 

disgyblion yn y ffrwd Saesneg yn dysgu Cymraeg 

fel ail iaith.  

Mae pwyllgor llais y disgyblion – 'Criw Cymraeg' – 

yn hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg drwy ddysgu 

ystod o gemau amser chwarae i'w cyfoedion. Mae Ysgol Dyffryn Trannon yn gweithio ar 

fentrau Siarter Iaith /  Cymraeg Campus i gyflawni'r nod o sicrhau bod dysgwyr:   

• yn hyderus wrth ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg   

• meithrin agweddau cadarnhaol tuag at yr iaith   

• cynyddu'r defnydd o'r iaith y tu mewn a'r tu allan i'r ysgol. 

 

Presenoldeb 

Mae presenoldeb rheolaidd yn hanfodol er mwyn i'ch plentyn lwyddo yn yr ysgol. Rhowch 

wybod i'r ysgol dros y ffôn neu drwy lythyr os yw eich plentyn yn absennol. Rhaid i alwad 

ffôn gael ei dilyn gan nodyn, ar ôl i'ch plentyn ddychwelyd i'r ysgol. 

✓ Cofiwch pa mor bwysig yw dechrau'r dydd a chofiwch, unwaith y bydd y gofrestr 

wedi'i marcio, fod yn rhaid i ni gofnodi bod yn hwyr yn y gofrestr. Mae hyn yn cyfrif 

fel absenoldeb heb caniatad.  
✓ Os yw eich plentyn yn sâl cyn yr ysgol, ni ddylid ei anfon i'r ysgol. 
✓ Rhaid i chi fynd â'ch plentyn allan o'r ysgol am unrhyw reswm, rhowch wybod i ni'n 

ysgrifenedig a threfnwch gasglu eich plentyn, o swyddfa'r ysgol.  
✓ Os ydych yn cymryd eich gwyliau blynyddol yn ystod amser ysgol, gofynnwch am 

ffurflen wyliau o swyddfa'r ysgol.  
✓ Awdurdodir gwyliau yn ystod y tymor, yn ôl disgresiwn y Pennaeth.  

Paratoi ar gyfer ysgol 

Dyma ambell awgrym i rieni wrth iddynt baratoi eu 

plentyn i ddechrau'r ysgol yn Ysgol Dyffryn Trannon: 

o Siaradwch, trafodwch, sgwrsio'n gyson 

gyda'r plant. 
o Darllen gyda'r plant ac i'r plant bob dydd, 

chwarae gyda nhw a thrafod gyda nhw 
o Dysgwch rhigymau syml a rhif i'r plant. 
o Helpwch eich plentyn i gyflawni tasg fel 

gwisgo a dadwneud, clymu, mynd i'r toiled, 

golchi dwylo, defnyddio cyllell a fforc, 

tacluso ac ati  
o Datblygu gweithgareddau sy'n hyrwyddo 

sgwrs a hunanhyder.  
o Helpwch eich plentyn i ymgyfarwyddo â siâp 

ei enw. 

Clwb Brecwast 

Mae gan Ysgol Dyffryn Trannon Clwb Brecwast eu hunain am £2.50 y sesiwn, sy'n daladwy 

drwy 'ParentPay'. Mae'r clwb brecwast ar agor yn ddyddiol o  7.55yb  hyd 8:55yb. Darperir 

grawnfwyd, tost a dŵr a threfnir amrywiaeth o weithgareddau mewn amgylchedd hapus a 

diogel. Ar ddiwedd y clwb, mae'r disgyblion yn ymuno â gweddill eu dosbarth ar iard yr 

ysgol nes bod y gloch yn canu.  

 

Clwb ar ôl Ysgol – Tree Tops 

Mae'r clwb ar agor rhwng 3:30pm a 5:00pm bob dydd. Mae byrbrydau a gweithgareddau 

iach yn cael eu cynllunio i'r plant eu mwynhau. £4.00 am yr awr gyntaf, £6.00 am ar ôl 

4:30pm.  

 

 

 



Cinio Ysgol 

Paratoir y cinio yn Ysgol Gynradd Caersws ac yna'u cludo i Ysgol Dyffryn Trannon. Mae'r 

plant yn cael dewis cinio ysgol a gallant hefyd ddod â brechdanau i mewn. Mae cinio'r ysgol 

yn costio £2.35 (pris yn gywir ar adeg cyhoeddi). Mae bwydlen ysgolion Powys i'w gweld ar wefan 

Powys ac ar ein gwefan ysgol. Os ydych chi'n deulu sy'n derbyn cymhorthdal incwm, yna 

mae'n bwysig eich bod yn llenwi'r ffurflenni fel y gall eich plentyn gael prydau ysgol am 

ddim. Gellir gweld hwn ar wefan Cyngor Sir Powys. Gellir gwneud taliadau am ginio ysgol 

drwy ParentPay. 

 

Snac Amser Chwarae 

Anogir y disgyblion i ddod ag ychydig o fyrbryd i'r ysgol i'w fwyta 

yn ystod amser egwyl. Er mwyn hybu bwyta'n iach yn ein hysgol, 

rydym yn annog disgyblion i ddod â ffrwythau i'w bwyta. Nid 

ydym yn annog y canlynol: melysion, siocled, bisgedi, neu 

greision. Mae'r plant hefyd yn gallu cael llaeth am ddim (189ml) 

a gyflenwir i'r ysgol sy'n benodol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen.  

 

Oriau Ysgol 

 Cyfnod Sylfaen Cyfnod Allweddol 2 

Gatiau'r ysgol ar agor 8:45am 8:45am 
Sesiwn 1 8:55 – 10:30am 8:55 – 10:30am 
Egwyl bore  10:30 – 10:45am 10:30 – 10:45am 
Sesiwn 2 10:45 – 11:45am 10:45 – 12:00pm 
Cinio  11:45 – 12:45pm 12:00 -1:00pm  
Sesiwn 3  12:45 – 3.10pm 1:00 – 3:15pm 
Amser cartref  Plant Bws – 3:15pm 

Pawb – 3:10pm 
Plant Bws – 3:15pm 

Pawb – 3:20pm 

 

 

 

Gwisg Ysgol 

Anogir y disgyblion i wisgo gwisg ysgol bob dydd. Credwn fod hyn yn meithrin parch ac 

agweddau cadarnhaol tuag at yr ysgol. Mae'r wisg ysgol yn rhoi cyfle i ddisgyblion fod yn 

falch o'u hysgol, teimlo eu bod yn perthyn ac yn paratoi i gynnal safonau ymddygiad uchel.  

Mae'r wisg ysgol ar gael yn swyddfa'r ysgol gyda Mrs Tracy Jones. Mae'r system dalu drwy 

‘Parent Pay’.  

Mae hwdis'r, siwmperi, cardigan, crysau T a chrysau polo, bag P.E, bagiau llyfrau a cotiau ar 

gael o swyddfa'r ysgol. Mae gan yr ysgol wisg lawn y disgwylir i bob disgybl ei gwisgo. Mae 

hyn yn cynnwys:  

*Crys chwys glas 

*Crys polo glas  

*Sgert/trowsus/siorts/trowsus loncian (plaen – dim logos – dim jîns) -  glas neu ddu,   

*Esgidiau du  

*Crys-t gwyn plaen (gyda logo) a siorts du ar gyfer Addysg Gorfforol/Gemau  

Mae gennym hefyd amrywiaeth o wisg ail-law ar gael yn yr ysgol. 

 

     Mae'n hynod bwysig eich bod yn rhoi enw eich plentyn ar bob eitem o wisg ysgol. Ar 

wahân i wats fach, ni ddylai disgyblion wisgo unrhyw gemwaith i'r ysgol. Yn eithriad i'r rheol 

hon, gall disgyblion â chlustiau tyllog wisgo 'stydiau' yn unig. Rhaid tynnu pob eitem o 

emwaith o'r fath yn ystod addysg gorfforol a nofio am resymau diogelwch. 

 

Dillad Addysg Gorfforol 

Bydd crys-t gwyn, siorts / leggings du, pymps du neu trainers yn cael eu gwisgo ar gyfer P.E 

yn yr ysgol. Gellir prynu'r dillad o’r swyddfa ond eto i dalu am yr eitemau, mae angen 

gwneud hyn drwy Parent Pay.  

 

http://educlasfpdiet.blogspot.com/2015_09_01_archive.html
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Iechyd a Diogelwch 

Cymerir pob gofal posibl o ddiogelwch disgyblion tra byddant yn yr ysgol. Os yw disgybl yn 

sâl neu  wedi cael damwain, cysylltir  â'r rhieni. Ar ôl y cyfnod salwch diwethaf, ni ddylai 

ddychwelyd i'r ysgol am 48 awr. Rhoddir meddyginiaeth i ddisgyblion mewn achosion 

eithriadol dim ond ar ôl llenwi'r ffurflen angenrheidiol. Ni all disgybl adael yr ysgol yn gynnar 

heb ganiatâd. Os yw'r trefniadau ar gyfer 'codi' eich plentyn wedi newid, anogir rhieni i 

gysylltu â'r ysgol i roi gwybod iddynt am y newidiadau.  

Mae gatiau'r ysgol wedi'u cloi am 8:55. Rhaid i bob ymwelydd adrodd i'r brif fynedfa lle mae 

ein hysgrifennyddion Mrs Tracy Jones a Mrs Siân Canning, cyn mynd i mewn i'r ysgol. Bydd 

ymwelwyr yn cael cerdyn adnabod ymwelwyr a gofynnir iddynt lenwi'r Llyfr Ymwelwyr.  

Cynhelir asesiadau risg yn rheolaidd i sicrhau bod y 

safle, yr adeilad a'r ymweliadau yn ddiogel i'r holl 

ddisgyblion, staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr.  

Mae gan yr ysgol bolisi clir iawn ar Ddiogelu ac mae 

gwybodaeth yn cael ei harddangos yn nerbynfa'r 

ysgol. Mae'r staff yn cael y wybodaeth ddiweddaraf 

am y Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant ac maent yn 

cael hyfforddiant cyfredol er mwyn cadw ein plant 

ynddiogel.  

 

Cysylltiadau mewn Argyfwng 

Cedwir rhifau cyswllt yn swyddfa'r ysgol rhag ofn y bydd argyfwng, damwain neu salwch. 

Mae'n bwysig bod cofnodion yn cael eu cadw'n gyfredol er mwyn sicrhau bod diogelwch 

ein plant yn cael ei fodloni. Cyfrifoldeb rhieni'r plant yn yr ysgol yw darparu'r wybodaeth 

ddiweddaraf.  

 

 

 

 

Polisi Codi Tâl 

Gofynnir i rieni am daliadau gwirfoddol i dalu am 

gostau: 

• Ymweliadau addysgol / tripiau ysgol  

• Cludiant i theatrau / gweithgareddau 

chwaraeon  

Heb gefnogaeth rhieni, ni fyddai rhai o'r uchod wedi 

digwydd – Diolch! Os ydych chi'n cael trafferth talu 

am dripiau, cysylltwch â'r Pennaeth.  

Mae llawer o'n teithiau awyr agored yn cefnogi 

cwricwlwm yr ysgol i ehangu gorwelion a phrofiadau 

ymarferol y plant. 

 

 

Cyfleoedd Cyfartal 

Yn Ysgol Dyffryn Trannon, ein nod yw 

ystyried pawb, staff a disgyblion, gyda 

pharch cyfartal waeth beth fo'u rhyw neu 

eu hil a darparu amgylchedd addysgol a 

chymdeithasol a fydd yn cefnogi ac yn 

defnyddio cyfraniadau pob unigolyn a 

grŵp o fewn yr ysgol.  Rydym yn parchu 

hawl pob plentyn, gan gynnwys disgyblion 

ag anableddau ac anghenion addysgol 

arbennig, i gwricwlwm eang, cytbwys, 

perthnasol a gwahaniaethol o fewn 

fframwaith y Cwricwlwm Cenedlaethol 

wedi'i integreiddio mor llawn â phosibl i bob agwedd ar fywyd yr ysgol. Credwn fod 

amrywiaeth yn gryfder y dylai pawb sy'n addysgu ac yn ei ddysgu yma a chan bawb sy'n 

ymweld â'r ysgol hefyd ei barchu a'i ddathlu.  

 



Disgyblion a Rhieni Anabl 

Mae cynllun adeilad yr ysgol yn sicrhau mynediad hawdd i'r holl ddisgyblion, rhieni ac 

ymwelwyr ag anabledd i gael mynediad iddynt. Gwneir trefniadau arbennig rhwng yr ysgol 

a'r cartref gyda disgyblion ag anabledd neu Anghenion Dysgu Ychwanegol yn dechrau yn yr 

ysgol. Mae Ysgol Dyffryn Trannon wedi'i hadeiladu i sicrhau bod mynediad hawdd i 

gadeiriau olwyn o amgylch yr adeilad ac i ardaloedd yr ysgol. Mae toiledau priodol ar gyfer 

disgyblion anabl ac oedolion wedi'u lleoli yn yr ysgol gyda mynediad hawdd.  

Mae cilfannau parcio arbennig wedi'u cadw ar gyfer ceir i ollwng a chodi disgyblion ag 

anableddau corfforol. Mae'r ysgol yn sensitif i anghenion disgyblion ag anableddau ac yn 

gwneud pob ymdrech i'w cynnwys ym mhob agwedd ar fywyd a gwaith yr ysgol.   

 

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 

Ein nod fel ysgol yw rhoi cyfle i bob disgybl ddatblygu ei botensial llawn gan roi ystyriaeth 

ofalus i allu ac anghenion unigol y plentyn. Caiff plant ag anghenion ychwanegol eu 

monitro'n rheolaidd. Bydd ein staff addysgu, gyda chymorth cynorthwywyr addysgu, yn 

mynd i'r afael ag anawsterau a nodwyd i ddechrau.  Os bydd anawsterau'n parhau, byddwn 

yn gofyn i'r awdurdod addysg lleol ddarparu cyngor a chymorth arbenigol. Mae anawsterau 

dysgu parhaus difrifol yn cael eu cefnogi a darperir ar eu cyfer yn ein hysgol.  Cefnogir plant 

ag unrhyw broblemau dysgu a nodwyd a'r disgyblion mwy abl a dawnus gyda thasgau / 

heriau wedi'u cynllunio i fodloni eu gofynion. Mae hyn ar ffurf cymorth unigol neu grŵp gan 

y gwelir ei fod yn fwyaf effeithiol, ond rhoddir cymorth yn yr ystafell ddosbarth hefyd. Wrth 

gwrs, bydd rhieni'n cael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw broblemau a mesurau sy'n 

cael eu cymryd i'w datrys. 

Bydd yr arweinydd ADY yn ceisio sicrhau bod pob plentyn ag anawsterau dysgu yn cael 

cymorth priodol wedi'i dargedu. Gellir cael rhagor o wybodaeth am bolisi ADY yr ysgol gan 

y Pennaeth. 

 

 

 

Ymddygiad 

Prin yw ein rheolau ar gyfer ymddygiad ond maent yn ymwneud â diogelwch a lles 

disgyblion. Maent yn seiliedig ar werthoedd yr ysgol a'r safonau y byddai rhieni fel arfer yn 

eu gosod gartref. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â rhieni i ddatblygu 

hunanddisgyblaeth plant ac annog ymddygiad sy'n dangos ystyriaeth i eraill. Rydym yn 

gwneud llawer i greu agwedd gadarnhaol tuag at yr ysgol ac i ddarparu amgylchedd ysgogol 

i weithio a chwarae ynddo; mae hyn yn ei dro yn atal llawer o broblemau rhag codi. Rydym 

bob amser yn canmol ac yn gwobrwyo ymddygiad da.  

Mae ein polisi ymddygiad ysgol ar gael yn swyddfa'r ysgol.  

 

Y Cwricwlwm 

Mae'r cwricwlwm wedi'i nodi a'i gynllunio yn unol â'r gofynion a nodir yn nogfen 

Llywodraeth Cymru y Cyfnod Sylfaen.  

Cyfnod Sylfaen 

 Darperir ystod eang o weithgareddau ysgogol i hyrwyddo datblygiad plant ar draws saith 

maes dysgu:   

o Sgiliau Mathemategol   
o Sgiliau Iaith, Llythrennedd a 

Chyfathrebu  
o Datblygu'r Gymraeg  
o Datblygiad Personol a Chymdeithasol  
o Gwybodaeth a Dealltwriaeth o'r Byd  
o Datblygiad Corfforol  
o Datblygiad Creadigol 

Cyflwynir hyn gan ddefnyddio dull 

trawsgwricwlaidd, thematig y tu mewn a'r tu 

allan. Hysbysir rhieni pa bwnc sy'n cael ei astudio ac 

rydym bob amser yn ddiolchgar pan fydd rhieni'n darparu gwybodaeth neu gymorth 

ychwanegol. 

 

 



Cyfnod Allweddol 2  

Yn CA2 rydym bellach yn cyflwyno'r cwricwlwm newydd drwy ddull mwy seiliedig ar bwnc 

gyda'r pwyslais ar sgiliau.  Mae'r plant yn dilyn y Cwricwlwm Cenedlaethol sy'n cynnwys: 

o Mathemateg  
o Gwyddoniaeth  
o Cymraeg Ail Iaith (Cyfrwng 

Saesneg)  
o Hanes  
o Daearyddiaeth  
o Celf 
o Cerddoriaeth  
o Addysg Gorfforol,  
o Technoleg Dylunio 
o  Technoleg Gwybodaeth.   

Addysgir y pynciau hyn gyda ffocws cryf ar 

rifedd a llythrennedd ac mae fframwaith sgiliau 

yn sail i bob un ohonynt. Addysgir y rhain ar draws y cwricwlwm.  

Y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 datblygir sgiliau meddwl, ymgorffori'r Fframwaith 

Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh) a datblygu'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol (DCF) yn eu 

gwersi. Cyflwynir cwricwlwm Cyfnod Allweddol 2 i raddau helaeth drwy gylch o themâu 

tymhorol er bod rhai agweddau'n cael eu haddysgu ar wahân.  

Gwaith Cartref 

Mae gwaith cartref yn elfen werthfawr o'r broses addysgu a dysgu ar gyfer pob disgybl.  

Felly, anogir y plant i weithio gartref yn rheolaidd.  

• Bydd gan y plant dablau lluosi i ddysgu gartref. 

• Rhoddir tasg gwaith cartref ychwanegol i blant ym mlwyddyn 6 i'w paratoi ar gyfer 

yr ysgol uwchradd. 

• Bydd tasgau gwaith cartref yn cael eu gwahaniaethu a'u darparu fel y bo'n 

briodol.  

Gall rhieni gyfrannu at y broses hon drwy 

ddarparu amgylchedd addas lle gall eu plant 

wneud y gwaith cartref a thrwy wirio bod y 

gwaith cartref yn cael ei ddychwelyd i'r ysgol ar 

amser. 

 

Cwynion  

Os yw rhiant yn anfodlon ag agwedd addysgol 

benodol, rydym yn dilyn ein polisi cwynion. Mae'r camau yn fras fel a ganlyn:   

Cam 1: Trafodwch y mater gyda'r athro / athrawes dosbarth.   

Cam 2: Trafodwch y mater gyda'r Pennaeth / Dirprwy.   

Cam 3: Ysgrifennu at Gadeirydd y Llywodraethwyr a fydd yn ymchwilio i'r mater gyda'r 

Pennaeth /Dirprwy.   

Cam 4: Ysgrifennu cwyn swyddogol at y Corff Llywodraethol lle bydd pwyllgor yn ymchwilio 

i'r mater.  

Cam 5: Os bydd angen, caiff y mater ei gyfeirio at yr Awdurdod. 

 

Addysg Rhyw 

Mae Addysg Iechyd yn rhan naturiol o gwricwlwm yr ysgol.  Wrth i blant symud ymlaen 

drwy'r ysgol trafodir pynciau amrywiol o les ac ymwybyddiaeth bersonol.  Bydd y plant yn 

astudio pynciau amrywiol gan gynnwys datblygiad corfforol, hylendid da a materion iechyd 

cyffredinol a pherthnasoedd iach.  Rhoddir addysg rhyw a chamddefnyddio sylweddau fel 

rhan o'n rhaglen iechyd ym Mlynyddoedd 5 a 6.   

Ysgolion Iach: Mae'r prosiect yn rhan o ymgyrch y Llywodraeth i leihau anghydraddoldebau 

iechyd, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a chodi safonau addysgol fel Ysgol Iach ein nod 

yw helpu disgyblion i fod yn iachach, gwneud eu gorau ac adeiladu ar eu cyflawniadau. 

Rydym yn hyrwyddo iechyd corfforol ac emosiynol drwy ddarparu gwybodaeth hygyrch a 

pherthnasol a rhoi'r sgiliau a'r agweddau i ddisgyblion wneud penderfyniadau gwybodus 

am eu hiechyd. Mae'r disgyblion yn rhedeg ‘Milltir y Dydd’ bob dydd ac yn cael eu hannog i 

ddefnyddio'r wal ddringo antur i wella cydlynu a ffitrwydd.  Fel ysgol iach rydym yn deall 



pwysigrwydd buddsoddi mewn iechyd i helpu yn y broses o godi lefelau cyflawniad 

disgyblion a gwella safonau ac rydym yn cydnabod yr angen i ddarparu amgylchedd ffisegol 

a chymdeithasol sy'n ffafriol i ddysgu.  

 

Asesu 

Cyflwynir adroddiad ysgrifenedig blynyddol i rieni ynghylch cynnydd eu plentyn. Asesir y 

plant yn fewnol fel rhan o bolisi asesu'r ysgol. Bydd plant hefyd yn cynnal asesiadau 

Llywodraeth Cymru mewn Iaith a Mathemateg (Blwyddyn 2-6) yn ogystal â chael eu 

hasesu gan yr athro / athrawes ar ddiwedd Blwyddyn 2 a 6. 

 

Amddiffyn Plant 

Y Pennaeth - Mrs Caroline Harries, yw'r Person Dynodedig sy'n gyfrifol am Ddiogelu Plant 

yr ysgol. Mrs Gwenfair Owen (Dirprwy Bennaeth) yw'r Person Dynodedig yn absenoldeb y 

Pennaeth. Mrs Sue Wilcox yw'r Llywodraethwr sy'n gyfrifol am Safeguarding  Children. 

Mae pob aelod o staff yr ysgol yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn y plant sy'n ei fynychu. 

Os oes pryderon ynghylch esgeulustod neu gam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yna 

mae dyletswydd ar y staff, yn unol â Gweithdrefnau Diogelu Cymru 2019, i ddweud wrth y 

Person Dynodedig sy'n gyfrifol am Ddiogelu'r Plant Ysgol. Gall y Person Dynodedig 

ymgynghori â chydweithwyr proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol fel y 

Gwasanaethau Cymdeithasol. Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd yn rhaid i'r Person 

Dynodedig gyfeirio'r plentyn yn swyddogol at yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, yn 

unol â chanllawiau a phrotocol yr awdurdod. Mae'r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn 

penderfynu a oes angen gweithredu ai peidio. Oherwydd natur yr honiadau, ni fydd bob 

amser yn briodol trafod materion gyda rhieni cyn cyfeirio'r plentyn. Mae'r Gwasanaethau 

Cymdeithasol a'r Heddlu yn gyfrifol am ymchwilio i honiadau. 

 

 

 

 

      Addoli ac Addysg Grefyddol  

Rydym yn cynnal gweithred ddyddiol o addoli ar y cyd; ar ddiwrnodau penodol mae hyn yn 

digwydd fel ysgol gyfan, ac ar ddiwrnodau eraill gall hyn fod yn amser i fyfyrio mewn 

dosbarthiadau.  Mae ein holl gynulliadau yn weithredoedd addoli o natur Gristnogol yn 

gyffredinol.  

Mae'r ysgol yn dilyn Cynllun Gwaith ar gyfer Addysg 

Grefyddol y cytunwyd arno gan yr ALl. Mae gan rieni 

hawl i dynnu eu plentyn yn ôl yn gyfan gwbl neu'n 

rhannol o Addysg Grefyddol neu Addoli ar y Cyd.  

Dylid gwneud trefniadau ar gyfer tynnu'n ôl a 

goruchwylio drwy ymgynghori â'r Pennaeth.  

Nid oes gan yr ysgol unrhyw gysylltiadau ag 

unrhyw grefydd nac enwad crefyddol.  

 

Chwaraeon 
Nofio  
Yn ystod y flwyddyn, caiff plant Derbyn i Flwyddyn 6 gyfle i nofio yng Nghanolfan 

Chwaraeon Llanidloes (Freedom Leisure).  A fyddech cystal â threfnu bag, gwisg a thywel 

addas.  Rhaid cwblhau slip caniatâd er mwyn i'ch plentyn wisgo gogls yn ystod eu gwers 

nofio. Anfonir y slip caniatâd adref i'w gwblhau a'i ddychwelyd ar ddechrau'r tymor cyntaf 

y bydd eich plentyn yn dechrau nofio. Cynhelir sesiynau nofio fel arfer yn ystod tymor yr 

haf a gwneir taliad am drafnidiaeth drwy Parent Pay.  

Yn unol â Pholisi Nofio Powys, ni ddylid gwisgo unrhyw fonedrau o dan y pen-glin, dim ond 

gwisgoedd nofio un darn, dim clustdlysau a dylid clymu pob gwallt hir yn ôl. 

 

 

 

 

 



Chwaraeon a Hamdden  

Credwn fod chwaraeon yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad y plentyn cyfan.  O fewn y 

Cwricwlwm Cenedlaethol rydym yn cynnig cyfleoedd i'r plant gymryd rhan mewn gemau 

unigol a thîm, gweithgareddau gymnasteg, gweithgareddau awyr agored ac anturus, 

dawns, athletau a nofio (gweler isod).  Fel rhan o'n rhaglen gemau iau, rydym yn cynnwys 

pêl-droed, criced, pêl-rwyd, rownderi ac athletau.  

Yn ogystal â hyn, mae'r ysgol yn cynnal 

rhaglen o weithgareddau allgyrsiol sy'n 

digwydd yn ystod neu ar ôl ysgol gan gynnwys 

cyfleoedd i'r plant gymryd rhan mewn 

amrywiaeth o chwaraeon. Mae'r ysgol hefyd 

yn weithgar mewn cystadlaethau rhwng 

ysgolion drwy raglenni Campau'r Ddraig, gan 

gymryd rhan gyda pheth llwyddiant mewn 

twrnameintiau pêl-droed a phêl-rwyd, 

athletau, galan nofio, twrnameintiau traws 

gwlad a rownderi.  Rydym yn cefnogi 

gweithgareddau mewn clybiau chwaraeon 

lleol gan gynnwys Clwb Rygbi Llanidloes a Chlwb Criced Llanidloes.  

 Mae clwstwr Llanidloes ynghyd â Chlwb Rygbi Llanidloes wedi galluogi penodi Swyddog 

Datblygu Rygbi.  Penodir Llysgenhadon Chwaraeon Ysgol (disgyblion o Y5 a Y6) hefyd i 

ddatblygu gweithgareddau chwaraeon yn yr ysgol. 

 

Nosweithiau Rhieni  

Cynhelir nosweithiau rhieni yn nhymor yr Hydref a'r Gwanwyn gydag adroddiad blynyddol 

yn cael ei ddarparu yn ystod tymor yr haf. Gwahoddir rhieni i gyfarfod ag athrawon dosbarth 

os ydynt yn dymuno trafod yr adroddiad.  

Os oes gennych unrhyw bryderon am addysg eich plentyn yn Ysgol Dyffryn Trannon mae 

croeso i chi gysylltu â'r ysgol i drefnu gyda'r athro dosbarth neu'r Pennaeth.  

 

 

 

Ffrindiau’r Ysgol  

Mae gan Ysgol Dyffryn Trannon gyfeillion gweithgar iawn o'r enw 'Ffrindiau Ysgol Dyffryn 

Trannon'.  Yn ddiweddar maent wedi trefnu amrywiaeth eang o Weithgareddau Codi Arian.  

Enghraifft o'r rhain yw; 

• Disgo Calan Gaeaf, stondin gacennau, bingo 

Nadolig, bingo Pasg, disgo'r haf, lluniaeth 

diwrnod chwaraeon. 

Os hoffech wybod mwy am Ffrindiau Ysgol Dyffryn 

Trannon, gweler ein tudalen Facebook.   

https://www.facebook.com/FfrindiauYsgolDyffrynTrannon/ 

 

Gofal Bugeiliol  

Mae'r plant bob amser yng ngofal oedolyn cyfrifol yn ystod y diwrnod ysgol. Pan fydd plant 

wedi'u cofrestru am y tro cyntaf, gofynnir i rieni roi gwybod i'r ysgol am unrhyw broblemau 

iechyd sy'n berthnasol i'w plentyn. Mae'n bwysig bod y Pennaeth a'r staff yn gwbl 

ymwybodol o'r rhain pan fydd plentyn yn dechrau yn yr ysgol.  Bydd rhieni'n derbyn pecyn 

rhieni gyda gwahanol ffurflenni i'w cwblhau. Bydd nyrs yr ysgol yn ymweld i wirio clyw, 

golwg a lleferydd y plant.  Bydd disgyblion ag anghenion neu broblemau penodol yn cael 

cymorth gan y gwasanaeth cymorth priodol, mewn ymgynghoriad â'r rhieni.   Mae'r ysgol 

yn trin mân anafiadau yn yr ysgol, yn ystod amser cinio, mae'r goruchwyliwr yn delio â mân 

anafiadau ac yn adrodd y rhain a phob damwain i'r athro dosbarth / Pennaeth.  Pan fydd 

angen anfon plentyn adref neu os oes angen triniaeth ysbyty arno, cysylltir â'r rhieni cyn 

gynted â phosibl.  

At y diben hwn, mae angen y rhifau ffôn cyswllt canlynol. 

a. Cyswllt y cartref / lle gwaith.  

b. Perthynas neu ffrind agos y gellir cymryd plentyn iddo os nad yw'r rhieni ar gael. 

c. Meddyg y plentyn. 

 

 

https://www.facebook.com/FfrindiauYsgolDyffrynTrannon/


Meddyginiaethau 

Lle bo'n bosibl, gofynnwn am roi meddyginiaeth i blant gartref. Os nad yw hyn yn bosibl, 

dylid rhoi caniatâd a chyfarwyddiadau ysgrifenedig i feddyginiaeth heb ei rhagnodi a 

rhagnodedig (Mae ffurflenni ar gael o'r swyddfa).  Os oes angen i blentyn ddod ag anadlydd 

i'r ysgol ac yn dioddef o 'asthma' cysylltwch ag athro dosbarth eich plentyn i gwblhau'r 

gwaith papur sy'n gysylltiedig â hyn.  Os oes gennych unrhyw faterion gofal iechyd eraill yn 

ymwneud â'ch plentyn yr hoffech i ni ei rannu, gwnewch hynny cyn i'ch plentyn ddechrau 

yn yr ysgol.  Bydd yPennaethyn hapus i drafod unrhyw un o'ch pryderon.   

 

 

Cysylltu 

Bydd llythyr/e-bost yn cael ei ddefnyddio i roi gwybod i rieni am ddigwyddiadau yn yr ysgol.  

Gofynnwn yn garedig i chi ddarllen pob gohebiaeth. Rydym hefyd wedi buddsoddi'n 

ddiweddar yn y system negeseuon testun a ddefnyddir i gyfathrebu â rhieni. Yn Ysgol 

Dyffryn Trannon rydym yn defnyddio app o'r enw 'Seesaw', y gall rhieni ei ddiweddaru gyda 

chynnydd, cyflawniadau a chyswllt yr athro dosbarth ar unwaith ynghylch unrhyw faterion 

a allai godi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyddiadau tymhorau ar gyfer y dyddiadur 
Mae'r calendr hwn yn amodol ar unrhyw newidiadau a allai godi o ganlyniad i 

benderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru.  Nid yw Cyngor Sir Powys na'r ysgol yn  derbyn 

atebolrwydd am unrhyw golledion a gafwyd mewn perthynas â threfniadau gwyliau 

wedi'u newid yn dilyn newidiadau o'r fath. 

Gweler gwefan Cyngor Sir Powys am ddyddiadau tymhorau: 

https://cy.powys.gov.uk/article/1879/Dyddiadaur-Tymhorau-Ysgol 
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