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Manylion Cyswllt yr Ysgol: 
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Y Cyfarfod Blynyddol   

Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol 

brynhawn dydd Mawrth 3 Hydref, 

am 3.15pm yn neuadd yr ysgol. 

Croeso cynnes i bawb. 
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Cyflwyniad a Chroeso gan Gadeirydd y Llywodraethwyr  

Mae'n bleser gennyf gyflwyno'r Adroddiad Blynyddol i Rieni cyntaf ar gyfer Ysgol Hafan y Môr. Sicrhewch eich bod yn 

neilltuo amser i'w ddarllen gan ei fod yn adlewyrchiad gwirioneddol o ethos croesawgar, cynhwysol yr ysgol, ynghyd â'r 

cyfoeth o brofiadau a chyfleoedd y mae pob plentyn yn ei gael ar bob cam o'i daith dysgu.  

Mae hon wedi bod yn flwyddyn gyntaf eithriadol o brysur, ond efallai na fydd rhai rhieni a gofalwyr yn sylweddoli faint o 

waith a gyflawnodd Mrs Griffiths, ei staff a gwirfoddolwyr eraill yn ystod y cyfnod cyn i'r ysgol agor ym mis Medi 2016. 

Nid dim ond y paratoi a'r cynllunio academaidd oedd yn ofynnol i sefydlu ysgol newydd, ond y gwaith corfforol o lanhau, 

clirio, garddio a pheintio. Roedd eu hymrwymiad a'u hymroddiad yn eithriadol, a pharatôdd y ffordd ar gyfer y cydweithio 

a'r gwaith tîm sydd wedi parhau trwy gydol y flwyddyn academaidd.   

Mae rhai o uchafbwyntiau'r adroddiad hwn, ac i mi, yn bersonol, yn fy mlwyddyn gyntaf fel Cadeirydd y Llywodraethwyr, 

yn cynnwys y canlynol:   

 Y pontio di-dor o ysgolion Babanod ac Iau ar wahân i un ysgol Gynradd gyfan, ac mae'n hyfryd gweld sut y mae'r 
plant hŷn yn cael eu hannog i ysgwyddo cyfrifoldeb am helpu'r plant ieuengaf, e.e. trwy eu harwain i mewn i'r 
gwasanaethau. 

 Llwyddiannau rhyfeddol mewn chwaraeon ar gyfer ysgol ifanc, gyda dau dîm merched yn cyrraedd rowndiau 
terfynol Cymru mewn rygbi a chriced. 

 Mae'r ysgol wedi bod yn destun siarad gan bawb yn y gymuned Gymraeg, ac roedd y ffaith bod Eisteddfod Gylch 
yr Urdd wedi cael ei chynnal mewn ysgol cyfrwng Cymraeg yn Ninbych-y-pysgod, am y tro cyntaf, yn ddigwyddiad 
nodedig.   

 Maint da y dosbarthiadau, a'r drefniadaeth a sefydlwyd gan y Pennaeth gydol blwyddyn gyntaf gyfnewidiol.  
 Y canlyniadau rhagorol a gyflawnwyd yn 2016-2017, a hynny yn y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.  
 Aelodaeth y Corff Llywodraethu – rydym yn arbennig o falch o fod â thrawstoriad gwych o lywodraethwyr 

ymrwymedig, gofalgar a heriol sy'n cynrychioli'r gymuned, yr awdurdod lleol, y staff a'r rhieni.  
 Mae'r Cylch Ti a Fi a Rhieni a Ffrindiau Hafan y Môr wedi mynd o nerth i nerth yn ystod y flwyddyn gyntaf, ac 

mae'r ddau yn amlwg yn yr ysgol ac yn cael eu derbyn yn rhan o deulu'r ysgol. Unwaith eto, mae'r diolch i'r 
gwirfoddolwyr a'r cefnogwyr, ac maent i'w canmol.   

 Mae'r rhestr o gysylltiadau cymunedol, gweithgareddau chwaraeon a chlybiau allgyrsiol yn dweud y cyfan, ac yn 
dangos pa mor weithgar ac ymroddgar yw'r tîm o staff sydd gennym, a faint o gyfleoedd y mae ein plant yn eu 
cael bob dydd.  

 

Mae lefelau presenoldeb yn broblem i'r ysgol hon a phob ysgol, felly diolch i chi am eich holl ymdrechion, a olygodd bod 

y presenoldeb wedi dringo i fyny o 93.93% yn nhymor yr hydref i 95.08% yn nhymor yr haf. Ein targed ar gyfer eleni yw 

95.1%, ac mae yna fentrau da ar waith yn yr ysgol i'n helpu i gyflawni hyn.  

Yn olaf, ac yn rhywbeth na ellir ei ysgrifennu mewn unrhyw adroddiad, yw'r awyrgylch cynnes a chroesawgar y mae 

rhywun yn ei deimlo wrth ymweld â'r ysgol. Mae gan Mrs Griffiths bolisi drws agored i bob disgybl cyfredol a phob disgybl 

posibl, a'i rieni, ac efallai mai dyma un o'r rhesymau pam y mae niferoedd ein disgyblion yn cynyddu'n barhaus.  

Diolch i Mrs Griffiths a'r holl staff (gan gynnwys ein cynorthwyydd gweinyddol, ein gofalwr, ein glanhawyr a'n 

goruchwylwyr amser cinio) am flwyddyn foddhaus a llwyddiannus; credaf ein bod i gyd yn teimlo'n hynod ddiolchgar am 

gael bod yn rhan o'r ysgol hanesyddol hon.     

Yr eiddoch yn gywir  

 

Julie Jones  

Cadeirydd y Llywodraethwyr 

  



Adroddiad Blynyddol i Rieni 
 

 Ysgol Hafan y Môr 

 Math o Lywodraethwr  Enw'r Llywodraethwr Dyddiad 
Dechrau 

Dyddiad 
Gorffen 

 Cymunedol Ychwanegol  Mr Paul Rapi 05/12/2016 04/12/2020 

 Cymunedol Mr Martin Edwards 23/06/2017 22/06/2021 

 Y Pennaeth Mrs Victoria Hart-Griffiths 01/09/2016  

 Yr Awdurdod Lleol Julie Jones 05/12/2016 04/12/2020 

Yr Awdurdod Lleol Y Cyng. Jonathan Preston 04/07/2017 03/07/2021 

Yr Awdurdod Lleol Y Cyng. Michael Williams 05/12/2016 04/12/2020 

 Rhiant Mrs Julie Andrasko 05/12/2016 04/12/2020 

Rhiant Mrs Sam Morgan 05/12/2016 04/12/2020 

Rhiant Mrs Emma James 05/12/2016 04/12/2020 

Rhiant Mrs Emma Harry 05/12/2016 04/12/2020 

 Staff Ms Hayley Davies 07/09/2017 04/12/2020 

 Athro Mrs Sioned King (nee 
Jones) 

05/12/2016 04/12/2020 

 

      

 

GWYBODAETH GYFFREDINOL 
 

  

      

Cadeirydd: 
Ms Julie Jones 
Trem Bŷr 
Fourwinds Lane 
Penalun  
SA70 7PB 

 

 

Clerc y Corff Llywodraethu: 
Kate Evan-Hughes 
Y Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion 
Neuadd y Sir            
Hwlffordd         
Sir Benfro          
SA61 1TP 

 

 

    

      

 

 
   
 

Ethol Rhiant-lywodraethwyr  
Gwneir trefniadau ar gyfer ethol rhiant-lywodraethwyr un tymor ysgol cyn i 
gyfnod swydd rhiant-lywodraethwr ddod i ben, neu pan fydd rhiant-
lywodraethwr yn ymddiswyddo. Anfonir gwybodaeth am yr etholiad trwy 
law’r disgyblion.  

 

 

      

 

 



Y Plant a'r Ysgol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth y Cychod  

Athro: Mr Jonathan 

Thomas  

Nifer y Plant: 22 

Strwythur y Dosbarth: 

Blynyddoedd 5 a 6, gyda 6 

o'r disgyblion hynaf o 

Flwyddyn 4. 

 

Hoffwn egluro wrth rieni sy'n gymwys i gael prydau 

ysgol am ddim, ond sy'n dewis peidio â gwneud 

hynny, fod yr ysgol ar ei cholled ariannol o 

ganlyniad. Mae nifer o'r cynlluniau ariannu 

fformiwla yn dibynnu ar nifer y plant sy'n cael 

prydau ysgol am ddim. Eleni, dim ond chwe 

phlentyn sy'n cael y cymorth hwn.  

Dim ond ar gyfer y plant hynny y mae eu 
rhieni/gwarcheidwaid yn cael un o'r budd-daliadau 
canlynol y mae prydau ysgol ar gael am ddim: 

 Cymhorthdal Incwm 

 Lwfans Ceiswyr Gwaith (yn seiliedig ar 
incwm) 

 Cymorth o dan adran VI Deddf 
Mewnfudo a Lloches 1999 

 Elfen gwarant Credyd Pensiwn y 
Wladwriaeth 

 Credyd Treth Plant, lle NAD YDYNT yn 
cael Credyd Treth Gwaith, a lle mae eu 
hincwm blynyddol (yn ôl asesiad gan 
Gyllid a Thollau ei Mawrhydi) yn ddim 
mwy nag £16,190 (o 6 Ebrill 2011) 

 
Ble y dylwn wneud cais am Brydau Ysgol am 
Ddim? 
Gallwch wneud cais i'ch Awdurdod Lleol yn Sir 
Benfro, a hynny i'r adran ganlynol: 
 
Yr Adran Prydau Ysgol Am Ddim  
Cyngor Sir Penfro 
Adain y Gogledd 
Neuadd y Sir 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1TP 
 

Dosbarth yr Harbwr  

Athrawes: Mrs Emma  

Hughes  

Nifer y Plant: 24 

Strwythur y Dosbarth: 

Blynyddoedd 3 a 4. 

 

Dosbarth Ynys Bŷr  

Athrawes: Mrs Sioned King  

Nifer y Plant: 21 

Strwythur y Dosbarth: 

Blwyddyn 2 

 

Dosbarth y Cregyn  

Athrawes: Mrs Mags 

Walters  

Nifer y Plant: 21 

Strwythur y Dosbarth: 

Blwyddyn 1 

 

Dosbarth Serennau Môr  

Athrawes: Mrs Sue Phillips  

Nifer y Plant: 27 

Strwythur y Dosbarth: 

Derbyn, gyda 5 o'r 

disgyblion hynaf o'r 

Feithrinfa. 

 

Dosbarth Twts Tonnau 

Bach  

Athrawon: Mrs Sue Phillips 

a Miss Chloe Jones  

Nifer y Plant: 21 

Strwythur y Dosbarth: 

Meithrinfa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pob dymuniad da i'r disgyblion hynny sy'n 

gadael yr ysgol eleni.  

Bydd naw disgybl yn mynd i Ysgol y Preseli. 

Rydym yn dymuno pob llwyddiant i chi.  



 



Strwythur Staffio yr Ysgol 
 

Y Pennaeth  
Diogelu, Iechyd a Diogelwch, a'r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol 

 
Vicky Griffiths 

 
Cydgysylltydd CA2 

Athrawes CA2 a Dirprwy Swyddog Diogelu 
 

Emma Hughes 

Cydgysylltydd y Cyfnod Sylfaen 
Athrawes y Cyfnod Sylfaen a Dirprwy Swyddog Diogelu 

 
Sioned King  

 

Athro CA2  
 

Jonathan Thomas 

Athrawes y Cyfnod Sylfaen 
 

Mags Walters 

Athrawes y Cyfnod 
Sylfaen 

 
Sue Phillips 

 

Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU) 
 

Alison Sullivan 
 

Athrawes Gerdd (0.2) 
 

Rebecca Evans 

Athro Addysg Gorfforol (0.2) 
 

Steffan Davies 
 

Cynorthwyydd Cymorth 
Dysgu 

 
Hayley Davies 

 

Cynorthwyydd Cymorth 
Dysgu 

 
Angharad Davies 

Cynorthwyydd Cymorth 
Dysgu 

 
Megan Griffiths 

Cynorthwyydd Cymorth 
Dysgu 

 
Chloe Jones 

Cynorthwyydd Gweinyddol  
 

Debbie Rossiter 
 

Gofalwr 
 

Chris Scowcroft 
 

Goruchwyliwr Glanhau 
 

Stephanie Esmond 
 

Glanhawraig 
 

Shirley Johnson 

Glanhawraig 
 

Angela Warlow 

Goruchwyliwr amser 
cinio 

 
Sarah Duffy 

 

Goruchwyliwr amser cinio 
 

Sharon Wolstenholme 

Goruchwyliwr amser 
cinio 

 
Tina Maher 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AELODAU'R CYNGOR YSGOL 

Mabli 

Evan 

Seren 

Dulcie 

Sam H 

Harry 

Phoebe 

Tegan 

Dewi 

Nwla-Belle 

Sam E 

 

AELODAU'R CYNGOR ECO 

Gracie 

Grace 

Jude 

Tigerlilly 

Brody 

Lottie 

Evelyn 

Oscar 

Jac 

Efa 

Bradley 

Eden 

Mae gan Ysgol Hafan y Môr amrywiaeth o gynghorau disgyblion: y Cyngor Ysgol a'r Cyngor Eco, Masnach Deg a 

Llysgenhadon Chwaraeon. Mae pob cyngor yn cyfarfod yn rheolaidd, ac yn llunio agendâu o weithgareddau ar 

gyfer y flwyddyn academaidd ddilynol.   

Eleni, maent wedi llunio Polisi Cyngor Ysgol, Côd Eco a rheolau ar gyfer y cyfarfodydd. Roedd aelodau'r Cyngor 

Ysgol hefyd wedi cynnal bingo adeg y Nadolig, ac roedd yr arian a godwyd wedi helpu i brynu adnoddau ar gyfer 

amser chwarae. Roedd y Llysgenhadon Chwaraeon wedi cynorthwyo gyda gweithgareddau amser chwarae, a 

Chlwb Chwaraeon y Ddraig yn ystod tymor yr haf. 

MAE'R MANYLION ISOD YN DANGOS BLWYDDYN ACADEMAIDD 2016-17 

 

LLYSGENHADON CHWARAEON 

Nel                Dafydd 

Lucy            Mairwen 

 

AELODAU MASNACH DEG 

Jacob         Tia 

Anais         Isla 

Carys          Eli 

Beau      Emelia 



 

Mae gan yr ysgol glwb brecwast rhagorol. Mae ar 

agor bob dydd o 8.00-8.25am. 

 

 

Bydd y Siop Ffrwythau yn agor yn ystod tymor yr 

hydref 2017.  Bydd aelodau Masnach Deg a'r 

Cyngor Ysgol yn rhedeg y siop. Byddant yn 

gwerthu ffrwythau am £1 yr wythnos i ddechrau, a 

hynny bob bore yn ystod amser egwyl.  

 

Cafodd Clwb Garddio'r ysgol ei gynnal yn ystod 

tymor yr haf eleni. Roedd yn cael ei gynnal ar 

ddydd Mercher, o 3.05-4.15pm. 

 

Mae'r Clwb Crefft/yr Urdd yn cwrdd ar ôl ysgol ar 

ddydd Mercher, tan 4.15pm. Mae aelodaeth yn 

rhad ac am ddim. 

 

Mae Clwb Campau’r Ddraig yn cwrdd ar brynhawn 

Mercher. Mae wedi bod yn llwyddiannus iawn. 

Mae'r clwb ar agor ar ôl ysgol tan 4.15pm. Mae 

gennym hefyd glwb pêl-rwyd ar gyfer disgyblion 

Blynyddoedd 4, 5 a 6 ar ddydd Iau, tan 4pm. Mae'r 

ddau glwb yn rhad ac am ddim. 

 

Yn ystod tymor yr haf, cawsom lwyddiant yn 

treialu cynllun ioga peilot ar gyfer disgyblion 

Blwyddyn 2 a hŷn. Roedd y clwb wedi cael ei 

drefnu gan asiantaeth allanol. Cafodd y plant lawer 

o hwyl, ac roeddent wedi dysgu rhai technegau 

ymlacio sylfaenol. 

 

 

 

Mae'r clwb coginio wedi bod yn cael ei gynnal ar 

brynhawn Mercher, tan 4.30pm, ar gyfer grwpiau o 

ddisgyblion ym Mlwyddyn 1 a hŷn. Mae'r plant yn 

coginio eitemau amrywiol, gan ddilyn rysáit a dysgu 

amrediad o sgiliau, yn cynnwys rhifedd a choginio 

sylfaenol. 

Hyrwyddo Bwyta ac Yfed yn Iach  

Mae'r plant yn cael eu hannog i ddod â ffrwyth gyda nhw ar gyfer 

egwyl y bore, a hefyd i ddefnyddio poteli dŵr trwy gydol y dydd.   

Mae pwysigrwydd bwyta'n iach ac ymarfer corff hefyd yn cael ei 

bwysleisio, a hynny trwy'r clwb coginio, Clwb Campau’r Ddraig, 

gweithgareddau chwaraeon, a gwersi yn y dosbarth. 

Mae 90% o'r disgyblion yn cael prydau ysgol, sy'n brydau iach, 

cytbwys. Mae disgyblion sy'n dod â phecyn cinio yn cael eu hannog i 

sicrhau mai bwyd iach sydd ynddo, yn cynnwys ffrwyth a diod.  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Targedau ar gyfer y flwyddyn i ddod, 2017-18: 
 

Parhau i gynnal ac estyn safonau'r disgyblion Mwy Abl a 

Thalentog. 

 

Cynllunio amrediad da o gyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu 

eu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn effeithiol ar draws y 

cwricwlwm. 

 

Codi safonau gwaith ysgrifenedig estynedig yn y ddwy iaith. 

 

Datblygu systemau hunanwerthuso sy'n rhoi pwyslais 

penodol ar graffu ar waith disgyblion fel y gellir sicrhau 

safon uchel o ran cyflawniad, cyflwyniad a chysondeb.  

  

Parhau i ddatblygu strategaethau darllen, sgiliau darllen 

uwch a chysondeb rhwng Asesiadau Athrawon a Phrofion 

Cenedlaethol. 

 

Gwella canran presenoldeb y disgyblion. 

Mae'r prosbectws ysgol yn cael ei ddosbarthu i bob teulu newydd yn eu 'Pecyn Croeso'. Mae'r pecyn yn 

cynnwys cytundeb cartref ysgol, ffurflenni cydsynio amrywiol, a'r prosbectws.  

Mae'r ysgol yn cynnwys nodiadau ar bolisïau penodol, ac mae pob polisi ysgol wedi cael ei ddiweddaru yn 

ystod y flwyddyn ddiwethaf.  

Mae'r prosbectws, ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau allweddol, i'w gweld ar wefan yr ysgol: 

ysgolhafanymor.cymru 

 

Os hoffech weld unrhyw rai o'r polisïau, neu gopi o'r prosbectws, cysylltwch â Mrs Vicky Griffiths. 

 



 
Mae'r ysgol yn hynod falch o fod wedi meithrin Cysylltiadau Cymunedol trwy gyfrwng y canlynol: 

 Cymdeithas Rhieni a Ffrindiau yr Ysgol  

 Y Cylch Ti a Fi 

 Babi a Fi 

 Y Cylch Meithrin 

 Eisteddfod Gylch yr Urdd 

 Dathliadau T Llew Jones a Dydd Gŵyl Dewi 

 Y Gwasanaeth Diolchgarwch  

 Gwasanaeth Dinesig y Maer 

 Aelodau o'r Cyngor Ysgol yn bresennol yng Ngwasanaeth Dydd y Cofio 

 Plant Mewn Angen 

 Cyngherddau Nadolig wedi cael eu cynnal yn neuadd yr ysgol. Ar gyfer yr ymarferion gwisgoedd, daeth 
preswylwyr y cartref preswyl lleol a disgyblion o Ysgol Gynradd Dinbych-y-pysgod i wylio'r perfformiadau.  

 Aeth disgyblion CA2 i weld pantomeim yn Theatr y Grand, Abertawe 

 Aeth disgyblion y Cyfnod Sylfaen i weld Cyw adeg y Nadolig 

 Cerddorfa a band chwyth Sir Benfro 

 Côr Blwyddyn 6 Sir Benfro  

 Disgyblion y Cyfnod Sylfaen wedi mynd i wylio Jamborî yr Urdd 

 Diwrnod Mabolgampau'r Ysgol 

 Casgliadau Bag2School 

 Gweithio gyda'r Parciau Cenedlaethol ac Eco-Sgolion  

 Gweithgareddau'r Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (yr NSPCC) 

 Gweithgareddau Hafan Cymru gyda disgyblion ym Mlynyddoedd 2 a 6 yn canolbwyntio ar gam-drin domestig, a 
lles emosiynol a chymdeithasol 

 Clwb ioga yn cael ei noddi gan grant lles Cyngor Sir Penfro 

 Y Western Telegraph a'r Tenby Observer – papurau newydd lleol 

 Diwrnod Siwmperi Nadolig – Achub y Plant 

 Comic Relief 

 Diwrnod Pontio gydag Ysgol y Preseli (Blynyddoedd 5 a 6) 

 Nosweithiau agored yn yr ysgol  

 Mae'r ysgol yn aelod o'r Gymuned Dysgu Proffesiynol er mwyn gwella tasgau cymedroli. Mae'r ysgolion sydd yn y 
Gymuned Dysgu Proffesiynol yn ysgolion clwstwr Ysgol y Preseli. 

 Trip Preswyl Llangrannog ar gyfer Blynyddoedd 3 a 4 

 Trip preswyl Canolfan Antur Awyr Agored Llanion ar gyfer Blynyddoedd 5 a 6 

 Twrnamaint Pêl-droed Rhyng-ysgol Masnach Deg 

 Ymweliad haf ysgol gyfan â thraeth Castell Dinbych-y-pysgod 

 Ymweliad y Cyfnod Sylfaen â Chastell Caeriw, fel rhan o'u dysgu thematig 

 Ymweliadau â gwasanaethau'r ysgol gan aelodau'r eglwys leol yn y Santes Fair, Dinbych-y-pysgod  

 Ymweliadau gan Paul, Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, a'r Cwnstabl Helen Llewellyn (ymweliadau 
addysgol) 

 Ymweliadau gan y Frigâd Dân leol i siarad am ddiogelwch yn y cartref. 
 

Gweithgareddau Chwaraeon 

Eleni, mae'r disgyblion wedi bod yn brysur iawn, ac wedi cystadlu yn y digwyddiadau canlynol: 

 Cystadleuaeth Rygbi Merched yr Urdd 

 Rownd Derfynol Rygbi Merched Cymru Gyfan 
yn Aberystwyth 

 Cystadleuaeth Draws Gwlad Sirol 

 Athletau Dyfed 

 Cystadleuaeth Pêl-rwyd Merched yr Urdd 

 Y Diwrnod Mabolgampau 

 Criced Merched a Bechgyn 

 Rownd Derfynol Criced Merched Cymru Gyfan 
yng Nghaerdydd 

 Galas nofio 

 Cystadlaethau Pêl-droed Bechgyn a Merched 
yr Urdd 
 

 Campau'r Ddraig 

 Gwersi nofio  

 

 

 

 

 

Elusennau y mae'r ysgol yn eu cefnogi 

Jeans 4 Genes – Bloodwise 
Plant Mewn Angen 

Comic Relief 
Achub y Plant 

PATCH – Banc Bwyd Sir Benfro 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cyfleusterau o ran Toiledau'r Ysgol 

Mae gan yr ysgol doiledau ar wahân ar 

gyfer bechgyn a merched yn y Cyfnod 

Sylfaen, a thoiledau ar wahân ar gyfer 

bechgyn a merched yn CA2. Mae'r 

toiledau'n cael eu glanhau bob nos. Cafodd 

y toiledau eu hadnewyddu a'u peintio ym 

mis Awst 2016. 

DIOGELU DISGYBLION 
Pan fydd gweithiwr proffesiynol yn pryderu am blentyn, bydd fel arfer yn ceisio trafod hyn â'r teulu a, lle bo hynny'n bosibl, yn gofyn 
am ganiatâd y teulu i atgyfeirio'r disgybl i'r gwasanaethau cymdeithasol. Fodd bynnag, os bydd trafodaeth a chytundeb o'r fath yn 
golygu bod y plentyn mewn mwy o risg o niwed sylweddol, ni ddylid gwneud hyn. Bydd cyngor o ran hyn yn cael ei roi gan yr adran 
gwasanaethau cymdeithasol a, lle bo'n briodol, mewn ymgynghoriad â'r heddlu.  
Y swyddog amddiffyn plant dynodedig yn yr ysgol yw Mrs Vicky Griffiths, ac, yn ei habsenoldeb, y dirprwy swyddogion amddiffyn 
plant yw Mrs Emma Hughes neu Mrs Sioned King. Dylai'r swyddog amddiffyn plant gael eglurhad gan yr asiantaethau statudol hyn 
ynghylch pryd, sut a chan bwy y bydd y rhieni neu'r gofalwyr yn cael gwybod am unrhyw atgyfeiriad. Nid yw gofalu am blant bob 
amser yn hawdd, ac os ydych yn ymdrechu i ymdopi, efallai fod angen i chi ofyn am help a chymorth i ddiogelu eich plentyn.  
 
Efallai y bydd gwneud y canlynol o ddefnydd i chi: 
• Neilltuo amser i siarad â'ch plentyn, ac i wrando arno; 
• Ymgyfarwyddo â ffrindiau ac arferion eich plentyn; 
• Bod yn sensitif i newidiadau mewn ymddygiad; 
• Addysgu eich plentyn i fod yn ddigon hyderus i wrthod gwneud unrhyw beth y mae'n teimlo sy'n anghywir; 
• Bod yn ymwybodol o ddefnydd eich plentyn o'r Rhyngrwyd a'r ffôn symudol er mwyn sicrhau nad yw'n ei roi ei hun mewn perygl.  
 
Y swyddogion amddiffyn plant dynodedig yn yr ysgol hon yw: 

MRS VICKY GRIFFITHS 
   

 MRS EMMA HUGHES neu MRS SIONED KING (yn absenoldeb Mrs Griffiths) 
 

Y LLYWODRAETHWR CYFRIFOL: MS JULIE JONES 
 

 

 

Trefniadau ar gyfer cefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol  

Yn yr hydref, cynhelir adolygiad o gynnydd a chyrhaeddiad pob disgybl. Mae'r broses hon yn asesu cyrhaeddiad disgyblion yn y Profion Cenedlaethol 

(Mai 2016), a hefyd yn rhoi ystyriaeth i farnau proffesiynol yr athro dosbarth a chynorthwywyr cymorth dysgu. Mae'r plant a nodir fel rhai y mae arnynt 

angen cymorth ychwanegol yn cael eu rhoi ar Gofrestr Anghenion Dysgu Ychwanegol yr Ysgol. Dyma'r camau sy'n cael eu cynnwys ar y gofrestr: 

 Gweithredu gan yr Ysgol  

 Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy 

 Datganiad 
 

Mae'r ysgol yn gweithredu rhaglenni llythrennedd Cymraeg a Saesneg (Tric a Chlic a Letters and Sounds) i godi safon y sgiliau sillafu a darllen. Rydym yn 

gweithio gyda grŵp o ysgolion lleol yng nghlwstwr ysgolion y Preseli i sicrhau bod Asesiadau Athrawon yn gywir ac yn cael eu cymedroli ar draws yr holl 

bynciau craidd: Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn CA2 (Blwyddyn 6), ac Iaith, Mathemateg a Datblygiad Personol a Chymdeithasol yn 

y Cyfnod Sylfaen (Blwyddyn 2).   

Rydym yn darparu sesiynau ymyrraeth Mathemateg i dargedu grwpiau o ddisgyblion neu unigolion i atgyfnerthu eu sgiliau a hyder yn y pwnc. Mae gan 

yr ysgol aelod o staff sy'n Gynorthwyydd Cymorth Dysgu Emosiynol (ELSA) hyfforddedig. Mae'r aelod hwn o'r staff yn cefnogi disgyblion y mae arnynt 

angen cymorth i ddatblygu sgiliau emosiynol neu gymdeithasol. Ar y cyd â'r grwpiau cymorth a dysgu hyn, mae'r cynorthwywyr cymorth dysgu yn y 

dosbarthiadau yn cefnogi disgyblion yn ddyddiol gyda sgiliau darllen a gweithgareddau ymyrraeth amrywiol eraill i wella galluoedd dysgu'r disgybl.  

Mae yna bolisi ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gael yn yr ysgol, pe dymunech ei weld. Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol yw 

Mrs Vicky Griffiths, a'r llywodraethwr sydd â chyfrifoldeb penodol yw Mrs Emma Harry. 

Y Cwricwlwm a Chynllunio 

Mae Ysgol Hafan y Môr yn dilyn themâu tebyg i'r rhai yn Cornerstones, sy'n 
canolbwyntio ar ymgysylltu, datblygu, menter a mynegiad yn nysg y plentyn. 
 
Rydym hefyd yn defnyddio cynlluniau gwaith Iaith a Mathemateg a luniwyd 
gan ERW. Mae'r cynllun gwaith TGCh wedi'i gysylltu'n eglur â'r Fframwaith 
Digidol, ac yn rhoi cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau allweddol ar 
draws y cwricwlwm. Mae'r cynllun gwaith Gwyddoniaeth ar gyfer disgyblion 
CA2 wedi'i gysylltu ag Ysgol y Preseli. 
 
Mae athrawon yn cynllunio ar gyfer pob gwers fesul pythefnos, gan 
ddefnyddio fformat Cyngor Sir Penfro yn y Cyfnod Sylfaen (y babanod) a 
CWMPAWD ar gyfer disgyblion CA2. Mae'r ddwy ffurf o gynllunio yn 
cynnwys y fframweithiau Llythrennedd, Rhifedd a TGCh. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apwyntiadau meddygol 

Yn ddiamau, mae’n rhaid i blant gael yr holl ofal meddygol a deintyddol, neu ofal iechyd neu ofal lles proffesiynol arall y 

mae arnynt ei angen. Yr hyn yr ydym yn ei wneud yw gofyn i rieni ystyried yn ofalus sut y maent yn defnyddio’r 

gwasanaethau hyn. Gofynnwn yn arbennig iddynt wneud pob ymdrech i osgoi tynnu eu plant o’r ysgol ar gyfer 

apwyntiadau arferol nad ydynt yn rhai brys. 

O ran apwyntiadau arferol, rydym yn cyfeirio at asesiadau cyfnodol, er enghraifft gwiriadau deintyddol, archwiliadau 

optegol achlysurol, ymgyngoriadau meddygol nad ydynt yn rhai brys, ac ati, lle gall rhieni/gwarcheidwaid ddylanwadu ar 

amseriad yr apwyntiadau. Mae nifer o bractisau meddygol a deintyddol yn cynnig amserau cyfleus y tu allan i oriau ysgol ar 

gyfer apwyntiadau o’r fath; rydym, yn syml, yn gofyn i rieni/ofalwyr gydweithredu trwy drefnu apwyntiadau o’r fath, lle 

bynnag y bo hynny’n bosibl, y tu allan i oriau ysgol er mwyn lleihau’r effaith ar addysg eu plant, gan sicrhau, ar yr un pryd, 

fod plant yn cael yr holl gymorth meddygol neu ddeintyddol, neu gymorth arall, y mae arnynt ei angen.  

Wrth gwrs, mae’n wir y bydd yn rhaid i rai plant gael gofal gan feddygon neu weithwyr iechyd proffesiynol eraill mewn 

lleoliadau fel ysbytai, practisau orthodonteg, ac ati, lle nad yw’n bosibl i rieni/ofalwyr reoli amseriad yr apwyntiadau; o dan 

yr amgylchiadau hyn, bydd yn rhaid i’r plant fynd i’r apwyntiadau yn ôl y gofyn. Mae iechyd a lles plant o’r pwys mwyaf. 

Mewn achosion o’r fath, bydd absenoldeb yn cael ei awdurdodi pan fydd y rhiant/gofalwr yn cyflwyno’r cerdyn neu’r 

llythyr apwyntiad i’r ysgol.  

Presenoldeb  
  

Tymor yr hydref:  93.93% 

Tymor y gwanwyn: 93.87% 

Tymor yr haf: 95.08%  

Blwyddyn Academaidd    
2016-2017: 94.34% 

 

Targed presenoldeb ar gyfer 2016/17: 95% 

Targed y tair blynedd nesaf ar gyfer presenoldeb yw 95.1% 

Nodwch: dylai pob disgybl fod yn bresennol yn yr ysgol am o leiaf 95% o'r amser neu fwy. 

Gwyliau – Mae Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 2006 yn datgan bod disgwyl i ddisgyblion fod yn 

bresennol yn yr ysgol am 190 o ddiwrnodau y flwyddyn. At hynny, mae yna gydberthynas gref rhwng presenoldeb da a chyflawni'n 

uchel. Fel ysgol, rydym yn mynd ati'n weithredol i annog rhieni i beidio â chymryd amser i ffwrdd yn ystod y tymor fel y gall y plant 

elwa'n llawn ar y cyfleoedd y mae'r ysgol yn eu darparu. Nid oes gan rieni hawl awtomatig i dynnu disgyblion o'r ysgol i fynd ar 

wyliau, ac, o dan y gyfraith, mae'n rhaid iddynt ofyn am ganiatâd ymlaen llaw.  

 



 
 

 

 

 

 

PWNC CYDGYSYLLTYDD Y STAFF CYDGYSYLLTYDD Y 
LLYWODRAETHWYR 

Cymraeg Mrs E S Hughes Ms J Jones 

Saesneg Mrs E S Hughes Mrs E Harry 

Gwyddoniaeth Mr J Thomas Mrs E James 

Mathemateg Mr J Thomas a Mrs M Walters Mrs J Andrasko 

Y Cyfnod Sylfaen (3-7 oed) Mrs S King Mrs E Harry 

Sgiliau cyfathrebu a dwyieithrwydd ar draws y cwricwlwm Mrs E S Hughes Ms J Jones 

Sgiliau rhif ar draws y cwricwlwm Mr J Thomas a Mrs M Walters Mrs J Andrasko 

Datblygiad personol, cymdeithasol a lles Mrs S Phillips Mrs S Morgan 

Sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm Mr J Thomas a Mrs M Walters Mrs E James 

Sgiliau Meddwl ar draws y cwricwlwm Mrs M Walters Mr P Rapi 

Addysg Grefyddol Mrs E S Hughes Mr P Rapi 

Disgyblion Anghenion Dysgu Ychwanegol a Mwy Abl a Thalentog Mrs V Griffiths Mrs E Harry 

Cyfleoedd Cyfartal Mrs V Griffiths Y Cyng. M Williams 

Y Cwricwlwm Cymreig Mrs E S Hughes Ms J Jones 

Partneriaethau Mrs E Hughes a Mrs S King Mr P Rapi 

Y Cyngor Ysgol a chyfranogiad disgyblion Mrs S King Mrs J Andrasko 

Y Cyngor Eco Mrs M Walters Mrs S Morgan 

Ysgolion Iach Mrs E S Hughes Mrs S Morgan 

Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang, yn cynnwys Masnach Deg  Mrs S Phillips Mr P Rapi 

Asesu Mrs V Griffiths a                

Mrs M Walters 

Ms J Jones a'r  
Cyng. C Williams 

Iechyd a Diogelwch Mrs V Griffiths Mr P Rapi 

Diogelu Plant a Radicaliaeth Mrs V Griffiths Ms J Jones 

Presenoldeb Mrs V Griffiths Mrs S Morgan a’r  
Cyng. C Williams 

Y CYDGYSYLLTWYR MONITRO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Polisïau a Gweithdrefnau a adolygwyd yn ystod y flwyddyn: 

 Diogelu 

 Anghenion Dysgu Ychwanegol a Mwy Abl a Thalentog 

 Iechyd a Diogelwch 

 Cynllun a Gweithdrefnau Cydraddoldeb Strategol 

 Nodau ac Amcanion y Cwricwlwm 

 Cwynion (manylion yn y prosbectws ac ar wefan yr ysgol) 

 Rheoli Perfformiad 

 Y Polisi Cyflogau 

 Y Polisi Codi Tâl 

 Y Cynllun Hygyrchedd 

 Y Polisi Cyfleoedd Cyfartal a Chynhwysiant 

 Y Polisi Gwrthfwlio 

 Y Polisi Ymddygiad  

 Y Polisi Derbyniadau  

 Diogelu Data 

 Y Polisi Addysg Rhyw 

 Amseroedd Sesiynau'r Ysgol 

 Polisïau a Gweithdrefnau Disgyblu Staff, Ymddygiad, 
Medrusrwydd a Chŵynion Cyflogaeth 

 Cynllun Cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth 

 Cytundebau cartref ysgol 

 Y Prosbectws 

Gwobrau a enillwyd gan yr ysgol yn ystod y 

flwyddyn: 

 Eco-Sgolion – Gwobrau Efydd ac Arian 

 Prosiectau Gwenu – Gwobr aur am 

frwsio dannedd 

Hyfforddiant i Lywodraethwyr  
 
Sesiynau gyda'r hwyr: 
  

 Diogelu (Amddiffyn Plant)  

 Hyfforddiant Ymsefydlu i 
Lywodraethwyr 

 Hyfforddiant i Gadeiryddion 

Categorïau iaith: Cymraeg yw iaith yr ysgol  

Mae hyn yn golygu bod y Cyfnod Sylfaen yn cael ei addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae'r Gymraeg yn cael ei hyrwyddo ledled yr ysgol, gan gynnwys yn ystod amser egwyl, a 

hynny trwy ddefnyddio cynllun sy'n gwobrwyo ymdrech.  

Saesneg sy'n cael ei siarad bennaf yng nghartrefi'r disgyblion = 90%. 

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y disgyblion yn gwbl ddwyieithog pan fyddant yn 

gadael yr ysgol.  

 



 

Cymdeithas Rieni a Ffrindiau Hafan y Môr 

Mae'r Gymdeithas Rieni, Athrawon a Ffrindiau wedi mwynhau blwyddyn brysur o godi arian ar gyfer 
cronfeydd yr ysgol. Mae gwir angen yr arian i gefnogi a datblygu dysg a mwynhad y disgyblion.  
 
Mae’r arian a godwyd trwy ddigwyddiadau amrywiol yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys gwerthu 
cacennau, stondinau yn y cyngerdd Nadolig a'r ffair haf, wedi helpu i brynu iPads a gliniaduron ar gyfer 
y disgyblion. Roedd hefyd wedi cyfrannu at dalu am gludiant ar gyfer tripiau addysgol.  
 

Diolch i bawb sydd wedi cefnogi'r ysgol yn yr ymdrechion codi arian yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  

 

Mae croeso cynnes i bawb fynychu'r cyfarfodydd neu i anfon syniadau atom os nad ydych yn gallu bod 

yn bresennol.  Dilynwch ein hymdrechion i gefnogi'r ysgol ar ein tudalen Facebook: 

https://www.facebook.com/PTFAysgolhafanymor/ 

 

Rhannwch eich syniadau ac ymunwch yn yr hwyl! 

                     

 

 

Y Cylch Ti a Fi  

Mae'r Cylch Ti a Fi yn lle ardderchog i rieni a gofalwyr gwrdd mewn awyrgylch anffurfiol. Gallwch ddod 

â'ch baban a'ch plant hyd at oed ysgol i chwarae gyda phlant eraill. Bydd y plant yn cael cyfle i chwarae 

ag amrywiaeth o deganau, i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefft, i wrando ar storïau, ac i ganu. 

Byddwch CHI yn cael y cyfle i sgwrsio ag oedolion eraill ac i wneud ffrindiau newydd dros baned o 

de/goffi.  

Y Cylch Meithrin 

CYLCH MEITHRIN TONNAU BACH – Cylch Meithrin NEWYDD yn Ninbych-y-pysgod 
 
Mae'r Cylch Meithrin newydd ar agor yn Ysgol Hafan y Môr. 
  
Bydd y sesiynau ar agor i blant o 2 oed, a hynny o 9-10.55am, i ddechrau. Bydd hyn yn newid wedi i'r Cylch gael 
ei gofrestru gydag AGGCC. Bydd y ffi yn £7.00 y sesiwn. Cysylltwch ag Ysgol Hafan y Môr neu Jill Lewis ar 07800 
540434 neu jill.lewis@meithrin.cymru am ragor o wybodaeth. 

 

 

 

https://www.facebook.com/PTFAysgolhafanymor/
mailto:jill.lewis@meithrin.cymru


CANLYNIADAU ASESIADAU STATUDOL HAF 2015 

Efallai na fydd y data bob amser yn adlewyrchu'r Cyfartaledd Cenedlaethol ar gyfer Deilliant 5 ar ddiwedd y Cyfnod 

Sylfaen (Blwyddyn 2) na Lefel 4 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 6). Fodd bynnag, y pwynt pwysicaf a mwyaf 

perthnasol yw bod pob plentyn wedi gwireddu ei botensial, ac ni all y data adlewyrchu hyn bob tro! 

Mae Ysgol Hafan y Môr yn falch o ymdrechion ei phlant a'i staff i sicrhau bod pob plentyn yn gwireddu ei botensial 

erbyn diwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2.   

CANLYNIADAU'R CYFNOD SYLFAEN A CHYFNOD ALLWEDDOL 2 2016-17 

 

Y TARGEDAU AR GYFER Y TAIR BLYNEDD NESAF AR DDIWEDD CYFNOD ALLWEDDOL 2 

Canran y plant a fydd yn cyrraedd lefel 4 neu uwch yn ystod y tair blynedd nesaf 

Pwnc 2018 2019 2020 

Cymraeg 90% 100% 100% 

Saesneg 
 

90% 100% 100% 

Mathemateg 
 

90% 100% 100% 

Gwyddoniaeth 
 

90% 100% 100% 

*Os oes yna lai na phum disgybl, ni fydd yr wybodaeth yn cael ei chyhoeddi.  

 

% o blant yr ysgol a gyflawnodd y 
deilliant/lefel ddisgwyliedig 

 

% o blant Cymru a gyflawnodd y 

deilliant/lefel ddisgwyliedig  

 

Y Cyfnod Sylfaen 

Cymraeg  100% 91% 

Mathemateg 100% 90% 

Datblygiad personol a 
chymdeithasol, lles ac 
amrywiaeth ddiwylliannol   

100% 95% 

CA2 

Cymraeg  100% 92% 

Saesneg 100% 91% 

Mathemateg 100% 92% 

Gwyddoniaeth 100% 92% 



 

 

Datganiad Ariannol 

Adnoddau Ysgol sydd ar gael           

Cyllid Cychwynnol:         336,197.00 

Cyllid Ychwanegol yn ystod y Flwyddyn 

Datganiadau a/neu Gymorth ADY Ychwanegol           1,000.00 

Cyllid Arall               7,000.00 

Y Grant Gwella Addysg Dirprwyedig (ac eithrio’r Cyfnod Sylfaen)         4,330.00 

           _________ 
Cyfanswm y Cyllid ar gyfer y Flwyddyn Ariannol:      348,527.00 
 

Balans Cronfeydd wrth Gefn yr Ysgol wedi’i ddwyn ymlaen o Llynedd: 

(D.S. Ddim ar gael tan fis Mehefin, ar ôl cytuno ar y balans terfynol)              -0.00 
           _________  
Cyfanswm y Cronfeydd sydd ar gael:        348,527.00 
 

Llai: Gwariant y Gyllideb – EP94/ALL        318,519.00 

           _________ 
Adnoddau Diwedd Blwyddyn amcangyfrifedig sydd ar gael,        30,008.00  
os yw’r gwariant yn ôl Cyllideb Weithio yr Ysgol:      _________ 
            
            
           _________ 
Adnoddau Diwedd Blwyddyn amcangyfrifedig sydd ar gael,        56,497.23  
os yw’r gwariant yn ôl y Gwariant Gwirioneddol:      _________ 


