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Cyflwyniad a Chroeso gan Gadeirydd y Llywodraethwyr 

Rwy'n falch o gyflwyno’r ail Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni. 

Wrth i mi ysgrifennu, mae ein hysgol yn ei drydedd flwyddyn academaidd - ac rydym wedi mynd o 

nerth i nerth. Yn yr amser cymharol fyr hwn, mae Mrs Griffiths wedi ffurfio tîm addysgu cryf o'i 

chwmpas, mae ganddi bennaeth cynorthwyol newydd sef Mrs King, ac mae ganddi gyflenwad llawn 

o lywodraethwyr sy'n parhau i gefnogi a herio. Yn bwysicaf oll, mae ganddi ysgol â phlant 

annibynnol, hapus, dwyieithog, ac rydym i gyd wedi ymrwymo i sicrhau bod eu profiadau yn ysgol 

Hafan y Môr yn rhai hwylus, cefnogol a heriol a'r gorau y gallai bod i bob disgybl. 

Dyma rai o uchafbwyntiau'r adroddiad hwn: - 

 Ystyrir bod Ysgol Hafan y Môr yn 'Ysgol Felen' yn y Categoreiddio Cenedlaethol (Gallwch 

ddod o hyd i ragor o wybodaeth am eich ysgol leol a'ch Categoreiddio Ysgol yma: 

http://mylocalschool.wales.gov.uk/?lang=cy) 

 Mae Cylch Meithrin Tonnau Bach a’r Gofal Cofleidiol wedi'u graddio fel 'Da' gan Arolygiaeth 

Gofal Cymru (AGC) 

 Mentrau fel yr wythnos Lles, Iach ac Eco; wythnos arbennig yn llawn profiadau dysgu newydd i 

holl ddisgyblion yr ysgol! Yn ystod yr wythnos derbyniodd disgyblion amryw o brofiadau 

newydd; plannu coed, gweithgareddau yn y goedwig, casglu sbwriel, ymweld â’r safle 

ailgylchu a chael eu tywys o amgylch gyda’r rheolwr safle, creu smwddis, amser cylch a ffilmio 

fideo – ‘Beth sy’n gwneud ffrind da?’ ac atal bwlio, gweithgareddau beicio diogel, effaith 

cyffuriau a moddion,  sesiynau cadw’n heini, yoga, ymwelwyr o’r gemau Gymanwlad, sesiwn 

Hafan Cymru – perthnasoedd iach a llawer mwy!  Hoffwn ddiolch i bawb a oedd wedi helpu i 

drefnu’r wythnos ond yn arbennig i; Kiri Howell - Swyddog Cadw Cymru’n Daclus, Eleri Gill – 

plannu hadau, Murray Taylor - cwmni tree solutions,  Andy a Sharon – Masnach deg, Tracey – 

PATCH, PC Helen Llewyllyn, Vicky Glanville – Hafan Cymru, David Perry – Swyddog Beicio 

Diogel, Nigel Cole -  Rheolwr Sbwriel ac Ailgylchu Cyngor Sir Benfro, Guto Griffiths - Deintydd 

a Cathy Williams – Swyddog Addysg Gemau Gymanwlad. 

 Noson Gwricwlwm ac Atal Bwlio – Cyflwyniadau benigamp ar agweddau pwysig o’r ysgol er 

mwyn cyfoethogi dealltwriaeth rhieni ar sut mae’r ysgol yn rhedeg, y newidiadau sydd o’n 

blaenau gyda’r cwricwlwm newydd ‘Dyfodol Llwyddiannus’ a’r holl systemau sydd yn eu lle i 

hyrwyddo perthnasoedd a lles hapus ac iach gan atal bwlio o fewn yr ysgol. 

 Wythnos y Llywodraethwyr; lle cafodd llywodraethwyr ddealltwriaeth dda o lawer o agweddau 

o’r ysgol a chawsant argraff dda ar yr amrywiaeth o brofiadau y mae pob plentyn yn derbyn 

ym mhob cam o'u dysgu, a sut yr ymddengys bod pob plentyn gwnaeth y llywodraethwyr 

cwrdd, mynegi eu barn yn agored a hapus. 

 Mae Babi a Fi, Stori a Chân, Clwb Cwtsh, Cylch Ti a Fi a'r CRFfacA i gyd yn parhau i ffynnu 

ac maent yn weladwy yn yr ysgol ac yn cael eu derbyn fel rhan o deulu’r ysgol gyfan. Hoffwn 

ddiolch unwaith yn rhagor i’r gwirfoddolwyr a'r cefnogwyr am eu gwaith di-flino. 

 Mae'r rhestr o gysylltiadau cymunedol, gweithgareddau chwaraeon a chlybiau allgyrsiol yn 

siarad dros eu hunain, ac yn dangos bod gennym dîm o staff sy'n gweithio'n galed er mwyn 

sicrhau bod ein plant yn derbyn ystod o brofiadau amrywiol yn ddyddiol. 

 



Diolch i'r holl rieni a gofalwyr o ran ceisio gwella ein lefelau presenoldeb.  Er ein bod yn parhau i fod 

yn ysgol goch ac yn y 4ydd chwartel, mae’r canrannau presenoldeb wedi codi ychydig o 2016-17 ac 

mae hon yn duedd galonogol ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol 2018-19 . 

Yr wyf yn siŵr y bydd y rhan fwyaf ohonoch yn cytuno bod ethos croesawgar, cynhwysol yn yr 

ysgol, ac mae Mrs Griffiths yn amlwg ar flaen y gad gyda'i pholisi drws agored i'r holl ddisgyblion a 

rhieni posibl a photensial. Lledaenwch y gair a gwahoddwch eich ffrindiau sy'n ystyried addysg 

ddwyieithog i'w plant ddod i weld beth sydd gan ysgol Hafan y Môr i gynnig i’w plant. 

Diolch i Mrs Griffiths a'r holl staff gan gynnwys ein Cynorthwyydd Gweinyddol, Gofalwr, Glanheuwyr 

a Goruchwylwyr Amser Cinio am flwyddyn gyflawn a llwyddiannus; ac i rieni a gofalwyr am eich 

cefnogaeth ac am gymryd rhan weithgar yn yr ysgol fel yr arfer. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr adroddiad hwn, neu am yr ysgol yn gyffredinol, mae 

croeso i chi gysylltu â mi, Mrs Griffiths, neu unrhyw un o'r rhiant-lywodraethwyr; gofynnwch i Mrs 

Rossiter am ein manylion cyswllt a bydd hi'n hapus eu trosglwyddo. 

Yn gywir yn gywir 

 

Julie Jones 

Cadeirydd y Llywodraethwyr 

Tachwedd 2018 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ysgol Hafan y Môr 
 

 Governor Type  Governor Name Start Date End Date 

 Additional Community  Mr Paul Rapi 05/12/2016 04/12/2020 

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

 Community Mr Peter Oeppen 20/11/2017 19/11/2021 

 Community Mrs Julie Hurlow 20/11/2017 19/11/2021 

Headteacher Mrs Victoria Hart-Griffiths 01/09/2016  

Local Authority Ms Julie Jones 05/12/2016 04/12/2020 

 Local Authority Cllr Jonathan Preston 04/07/2017 03/07/2021 

Local Authority Cllr Michael Williams 05/12/2016 04/12/2020 

Parent Vacancy 05/12/2016 04/12/2020 

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

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

 Parent Mr Christopher Allen 29/03/2018 28/03/2022 

 Staff Ms Hayley Davies 07/09/2017 06/09/2021 

 Teacher Mrs Sioned King (nee Jones) 05/12/2016 04/12/2020 

 

      

GENERAL INFORMATION/ CYFFREDINOL 
 

  

      

Chair/Cadeirydd: 
Ms Julie Jones 
Trem Byr 
Fourwinds Lane 
Penally  
SA70 7PB 

 

 

Clerk to the Governing Body: 
Clerc i'r Llywodraethwyr: 
Kate Evan-Hughes 
Director for Children and Schools/Cyfarwyddwr dros 
Blant ac Ysgolion 
County Hall / Neuadd y Sir            
Haverfordwest / Hwlffordd         
Pembrokeshire / Sir Penfro          
SA61 1TP 

 

 

    

      





Dymuniadau gorau i'r disgyblion hynny 

sy'n gadael yr ysgol eleni. 

Bydd 8 o ddisgyblion yn mynd i Ysgol y 

Preseli. 

1 disgybl i Ysgol Caer Elen 

1 disgybl i Ysgol Dyffryn Taf 

Dymunwn bob llwyddiant i chi 



 

 

Election of Parent Governors 

Arrangements are made for the election of parent governors one school 
term before a parent governor’s term of office expires, or on receipt of a 
resignation.  Information about the election is sent to parents via pupil 
post. 
 

Etholiad Rhiant-lywodraethwyr  
Gwneir trefniadau ar gyfer ethol rhiant-lywodraethwyr un tymor cyn i 
gyfnod swydd rhiant-lywodraethwr ddod i ben, neu pan fydd rhiant-
lywodraethwr yn ymddiswyddo. Anfonir gwybodaeth ynglŷn â’r etholiad 
drwy law’r disgyblion.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y Plant a'r Ysgol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 
Mae ffurflenni ar gael yn derbynfa'r ysgol neu 
allwch 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 y Cychod  

Teacher : Mr Thomas  

Number of Children: 27 

Class Structure: 

Years 5 & 6 with 6 of the 

oldest pupils in year 4. 

 

Dosbarth yr Harbwr  

Teacher : Mrs Hughes  

Number of Children: 28 

Class Structure: 

Years 3 & 4. 

 

Dosbarth Ynys Byr  

Teacher : Mrs King  

Number of Children: 21 

Class Structure: 

Year 2 

 

Dosbarth Cregyn  

Teacher : Mrs Walters  

Number of Children: 21 

Class Structure: 

Year 1 

 

Dosbarth Sêr y Môr  

Teacher : Mrs Phillips  

Number of Children: 24 

Class Structure: 

Reception 

 

Dosbarth Pysgod Chwim 

Teacher : Mrs V Griffiths 

Number of Children: 30 

Class Structure: 

Nursery 

 



STRWYTHUR STAFFIO 2018-19 
 

Head teacher  - Pennaeth 
Diogelu,  Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol  ac Iechyd a Diogelwch  
Safeguarding,  Additional Learning Needs co-ordinator   & Health & Safety  

 

Mrs Griffiths  

Pennaeth Cynorthwyol – Assistant Head teacher 
Arweinydd Dysgu ac Addysgu, Athrawes CS a Dirprwy Swyddog Diogelu  

Leader of Teaching & Learning, FP Teacher & Deputy Safeguarding Officer 
 

Mrs King  

KS2 Teacher 
Athrawes CA2 

 

Mrs Hughes 

KS2 Teacher 
Athro CA2 

 

Mr Thomas 

FP Teacher 
Athrawes CS 

 

Mrs Walters 

FP Teacher 
Athrawes CS 

 

Mrs Phillips 

CAD - LSA 
 

Miss H Davies 
 

CAD - LSA 
 

Mr N Evans 

CAD - LSA 
 

Mrs J Swenson 

CAD - LSA 
 

Miss C Jones 

CAD - LSA 
 

Mrs A 
Walters 

CAD - LSA 
 

Miss J Prince 

Athro YC - PE Teacher (.2) 
 

Mr S Davies 

Swyddog Gweinyddol - Administration Assistant 
 

Mrs D Rossiter 

Gofalwr – Caretaker  
 

Mr C Scowcroft 

Glanheuwraig 
Cleaner 

 

Mrs M Lewis 
 

Glanheuwraig 
Cleaner 

 

Mrs S Johnson 

Glanheuwraig 
Cleaner 

 

Mrs A Warlow 

Cynorthwyydd Cinio 
Lunchtime supervisor 

 

Ms S Duffy 
 

Cynorthwyydd Cinio 
Lunchtime supervisor 

 

Mrs S Wolstenholme 

Cynorthwyydd Cinio 
Lunchtime supervisor 

 

Ms T Maher 

Arweinydd Cylch Meithrin Tonnau Bach Leader 
 

Miss A Davies 

CAD - LSA 
 

Mrs E Rossiter 

CAD - LSA 
 

Miss L Morgan 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AELODAU’R CYNGOR YSGOL 

Maisie  Emily 

Seren  Isla 

Dulcie  Madoc 

Harry  Emelia 

George  Alanna 

Rupert  Lola S 

Noa W  Hallie A 

 

AELODAU’R CYNGOR ECO 

 

Taela  Evan M 

Cooper  Tigerlilly 

Bethany Osian 

Evelyn  Sonny 

Eirianna Ollie 

Bobby  Caitlyn 

Evie Alice Harvey 

 

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 datblygu Polisi Cyngor Ysgol, Cod Eco a rheolau ar gyfer y cyfarfodydd. Hefyd, cynhaliodd 

aelodau'r Cyngor Ysgol Bingo adeg Nadolig a helpodd yr arian a godwyd i brynu adnoddau ar gyfer amser 

chwarae. Cefnogodd y Llysgenhadon Chwaraeon weithgareddau yn ystod amser chwarae a Chlwb Campau'r 

Ddraig yn ystod tymor yr haf. 

MANYLION AR Y FLWYDDYN ACADEMAIDD HYFFORDDIOL SY'N DYSGU 2017 - 18 

 

LLYSGENHADON CHWARAEON 

Issac  Saffron 

Fraya  Jude 

 

 

 

AELODAU CYNGOR MASNACH DEG 

Sam A  Anais 

Freya  Beatrix 

Ethan  Lottie 

Gracie  Raph 

Dewi  Tegan 



 

 

Mae gan yr ysgol glwb brecwast rhagorol. Mae ar 

agor bob dydd o 8.00-8.25am. 

 

Mae'r Siop Ffrwythau yn llwyddiant mawr ac mae 

nifer o ddisgyblion sy'n defnyddio'r gwasanaeth 

wedi cynyddu'n sylweddol. Rydym yn gwerthu 

ffrwythau bob bore yn ystod amser egwyl am £1 yr 

wythnos (sy'n cael ei dalu hanner tymor). 

 

Gardening Club at the school was held during the 

summer term this year.  It was on a Wednesday 

between 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.  

 



 

Adolygiad Effaith o Gynllun Datblygu Ysgol 2017-18 (CDY) 
 

Blaenoriaeth Targedau a Meini Prawf 

Llwyddiant 

A wnaethon ni gyrraedd y targedau? 

Pa effaith a gafodd hyn ar safonau a 

darpariaeth 

Os na chyflawnwyd y targedau, rhaid 

esbonio pam ac amlinellu unrhyw 

gamau adferol 

CAG 

Cynnydd 

Cynnal ac ymestyn safonau 

cyflawniad disgyblion Mwy 

Galluog a Thalentog 

 Mae Asesiad Athro Haf 2018 
yn dangos bod 40% o 
ddisgyblion yn cyrraedd y 
lefel uwch (L5 +) mewn o 
leiaf 2 faes pwnc craidd yng 
Nghyfnod Allweddol 2. 

 Mae Asesiad Athro Haf 2018 

yn dangos bod 37% o 

ddisgyblion yn cyrraedd y 

lefel uwch (D6) mewn o leiaf 

1 maes craidd yn y Cyfnod 

Sylfaen. 

 Mae Asesiad Athro Haf 2018 yn dangos 
bod 40% o ddisgyblion yn cyrraedd y 
lefel uwch (L5 +) mewn o leiaf 2 faes 
pwnc craidd yng nghyflawniad Cyfnod 
Allweddol 2 – targed wedi cwrdd. 

 Mae Asesiad Athro Haf 2018 yn dangos 
bod 37% o ddisgyblion yn cyrraedd y 
lefel uwch (D6) mewn o leiaf 1 maes 
craidd yn y Cyfnod Sylfaen - y targed a 
gyflawnwyd mewn 2 faes craidd - 
datblygiad mathemategol (38.10%) a 
Datblygiad Personol a Chymdeithasol 
(57.14%) 

 

Codi safonau ysgrifennu 

estynedig yn y ddwy iaith 

 Mae adroddiad craffu ar 
waith y pennaeth yn ystod 
Gwanwyn 2018 yn 
cadarnhau bod ysgrifennu 
estynedig yn dda yn y ddwy 
iaith ar draws yr ysgol. 
 

 Mae ymweliad craidd 2 ERW 
Haf 2018 yn cadarnhau bod 
ysgrifennu estynedig yn dda 
ar draws yr ysgol. 
 

 Mae 100% (Blynyddoedd 2 - 
6) yn cyrraedd eu targed (au) 
personol o fewn ysgrifennu 
erbyn Gorffennaf 2018 

 Mae adroddiad craffu ar waith y 
pennaeth ynghyd ag is-bwyllgor y 
llywodraethwyr ar gyfer safonau, 
cwricwlwm a chyfranogiad disgyblion yn 
cadarnhau safonau ysgrifennu da ar 
draws y cyfnod sylfaen. 

 Mae adroddiad craffu ar waith y 
pennaeth ynghyd ag is-bwyllgor y 
llywodraethwyr ar gyfer safonau, 
cwricwlwm a chyfranogiad disgyblion yn 
cadarnhau safonau boddhaol o 
ysgrifennu yng nghyfnod allweddol dau. 

 Mae ymweliad Craidd 2 ERW yn 
cadarnhau safonau ysgrifennu da ar 
draws y cyfnod sylfaen ac yn foddhaol 
yng nghyfnod allweddol dau. 

 Mae rhaglen olrhain ac asesu yr ysgol yn 
dangos bod 100% o ddisgyblion 
(Blwyddyn 2 - 6) yn cyrraedd eu targed 
(au) personol ar gyfer sgiliau ysgrifennu 
(lle'n briodol) erbyn Gorffennaf 2018 

 

Cynllunio ystod dda o 

gyfleoedd i ddisgyblion 

ddatblygu eu medrau 

rhifedd a llythrennedd yn 

effeithiol ar draws y 

cwricwlwm 

 Mae adroddiad craffu ar 
waith y pennaeth yn ystod 
Gwanwyn 2018 yn 
cadarnhau bod disgyblion yn 
dangos lefel dda o fedrau 
rhifedd a llythrennedd ar 
draws y cwricwlwm. 

 Mae Ymweliad craidd 2 ERW 
(Haf 2018) yn cadarnhau; 

 Mae'r disgyblion yn 

 Mae adroddiad craffu ar waith y 
pennaeth yn ystod Gwanwyn 2018 yn 
cadarnhau bod disgyblion yn dangos 
lefel dda o fedrau rhifedd a 
llythrennedd ar draws y cwricwlwm. 

 Mae Ymweliad craidd 2 ERW (Haf 2018) 
yn cadarnhau; 

 Mae'r disgyblion yn rhugl ac yn hyderus 
mewn sesiynau mathemateg pen 

 Mae'r disgyblion yn hyderus ac yn 

 



rhugl ac yn hyderus 
mewn sesiynau 
mathemateg pen 

 Mae'r disgyblion yn 
hyderus ac yn 
annibynnol wrth 
gwblhau tasgau rhifedd 
/ llythrennedd. 

 Mae'r gwersi yn 
ysbrydoledig, yn ysgogol 
ac yn heriol ac maent yn 
cynnwys y 4 prif bwrpas 
fel sylfaen gadarn 

 Cynllunio gwersi 
trawsgwricwlaidd yn 
gyson sy'n cynnwys 
rhifedd a llythrennedd. 

 Mae'r dystiolaeth wedi'i 
chynnwys mewn llyfrau 
disgyblion ac ar yr 
arddangosfeydd. 

annibynnol wrth gwblhau tasgau 
rhifedd / llythrennedd. 

 Mae'r gwersi yn ysbrydoledig, yn 
ysgogol ac yn heriol ac maent yn 
cynnwys y 4 prif bwrpas fel sylfaen 
gadarn 

 Cynllunio gwersi trawsgwricwlaidd yn 
gyson sy'n cynnwys rhifedd a 
llythrennedd. 

 Mae'r dystiolaeth wedi'i chynnwys 
mewn llyfrau disgyblion ac ar yr 
arddangosfeydd. 

Datblygu systemau 

hunanarfarnu gyda 

phwyslais arbennig ar 

graffu ar waith disgyblion i 

sicrhau safon uchel o 

gyflawniad, cyflwyniad a 

chysondeb 

 Ffeil hunanarfarnu 
cynhwysfawr sy'n cynnwys 
amserlen ac ystod o 
weithdrefnau hunan arfarnu 
sy'n cael eu cynnal a'u 
monitro'n gyson 

 Amserlen hunanarfarnu sy'n 
cynnwys arsylwadau gwersi 
ac ymweliadau craffu llyfrau 
yn ogystal â rôl glir i'r corff 
llywodraethu 

 Llais Disgyblion 
 Holiaduron rhieni 

 Ffeil hunanarfarnu gyflawn sy’n 
cynnwys amserlen ac ystod o 
weithdrefnau sy'n cael eu cynnal a'u 
monitro'n gyson 

 Holiaduron rhieni ac arolygon llais 
disgyblion wedi’u dadansoddi ac 
adborth wedi’i roi ar yr atebion 

 Is-bwyllgorau llywodraethwyr yn cwrdd 

yn rheolaidd ac yn monitro cynnydd yn 

effeithiol, gan herio lle'n briodol. 

 

Datblygu strategaethau 

darllen, uwch sgiliau 

darllen a dangos cysondeb 

rhwng asesiadau athrawon 

gyda phrofion 

Cenedlaethol 

 Mae Incerts (system olrhain 
yr ysgol) yn cadarnhau bod 
70% o ddisgyblion bl.2-6 yn 
gwneud cynnydd ½ lefel 
erbyn Haf 2018 
 

 Mae cymedroli clwstwr 
ysgolion Preseli yn 
cadarnhau bod asesiadau 
athrawon yn gywir o fewn 
darllen 

 Mae Incerts (system olrhain yr ysgol) 
yn cadarnhau bod 70% o ddisgyblion 
bl.2-6 yn gwneud cynnydd ½ lefel 
erbyn Haf 2018 

 Mae cymedroli clwstwr ysgolion 
Preseli yn cadarnhau bod asesiadau 
athrawon yn gywir o fewn darllen 

 

Gwella canran presenoldeb 

y disgyblion ynghyd â'r 

polisi a'r gweithdrefnau. 

 Mae'r ysgol yn cyrraedd 
canran o 95.1% ar ddiwedd 
Haf 2018 
 

 Mae polisïau a 
gweithdrefnau presenoldeb 
yn weithgar ac yn ddeallus i 
bawb. 

 Mae polisïau a gweithdrefnau 
presenoldeb yn weithgar ac yn ddeallus 
i bawb. 

 Mae presenoldeb wedi gwella ar draws 
y ddau gyfnod allweddol ac ymhlith 
disgyblion FSM 

 Cynyddodd presenoldeb 0.34% o'i 

gymharu â 2016-17. 

 

 

 



Cynllun Datblygu Ysgol Cyfredol (CDY) 2018-19 
 

Blaenoriaethau CDY  Meini Prawf Llwyddiant 

Codi safonau dysgu ac addysgu trwy 

ddatblygu dysgwyr annibynnol, 

hyderus, uchelgeisiol a medrus ar 

draws yr ysgol. 

 

 40% o ddisgyblion blwyddyn 2 yn cyrraedd deilliant 6 o fewn PCLlD 
 Llais y dysgwr Bl. 2 – 6 yn dangos bod disgyblion yn hyderus ac yn 

annibynnol wrth gwblhau tasgau 
 Craffu ar lyfrau yn cadarnhau bod disgyblion yn derbyn cyfleoedd i 

ddatblygu sgiliau medrus ac uchelgeisiol 
 Elfennau’r Cwricwlwm Newydd i Gymru yn weithredol ac effeithiol er 

mwyn codi safonau ac annibynrwydd disgyblion ar draws yr ysgol  

Codi safonau ysgrifennu yn y ddwy 

iaith yng nghyfnod allweddol dau.   

 
* INCERTs - system fonitro ac asesu 
fewnol yr ysgol 

 Erbyn diwedd blwddyn 6 100% o ddisgyblion yn cyrraedd L4+ 
 Erbyn diwedd blwddyn 6 60% o ddisgyblion yn cyrraedd L5+ 
 76% o ddisgyblion Bl. 3 – 5 yn gwneud cynnydd o oleiaf ½ lefel o fewn 

rhaglen tracio’r ysgol (INCERTs) 

Lleihau’r bwlch ieithyddol rhwng y 
Gymraeg a’r Saesneg yng nghyfnod 
allweddol dau gan ganolbwyntio ar 
safonau darllen y disgyblion. 

 Erbyn diwedd blwddyn 6 100% o ddisgyblion yn cyrraedd L4+ 
 Erbyn diwedd blwddyn 6 60% o ddisgyblion yn cyrraedd L5+ 
 76% o ddisgyblion Bl. 3 – 5 yn gwneud cynnydd o oleiaf ½ lefel o fewn 

rhaglen tracio’r ysgol (INCERTs) 
 Gweithredir sesiynau darllen grŵp yn effeithiol gan arwain at gynnydd yn y 

disgyblion yn darllen rhuglder a dealltwriaeth o destun 

Sicrhau adnabyddiaeth o anghenion 

dysgwyr gan ddarparu cyfleoedd a 

strategaethau penodol ar gyfer 

cefnogi a herio.      

*ADY – anghenion dysgu ychwanegol 

*MGTh – Mwy galluog a thalentog 

 Mae 100% o ddisgyblion ADY yn gwneud cynnydd o leiaf ½ lefel o 
fewn rhaglen olrhain yr ysgol (INCERTs) 

 Erbyn diwedd yr 6, mae 60% o ddisgyblion yn cyrraedd L5 + 
 Derbyniad 100% o ddisgyblion - Blwyddyn 6 yn cyflawni eu targed 

personol 
 Mae craffu ar lyfrau ac arsylwi gwersi yn cadarnhau bod disgyblion 

yn cael eu cefnogi a'u herio'n briodol trwy dasgau ac adborth 
gwahaniaethol 

 Caiff disgyblion ADY eu cydnabod a'u cefnogi o fewn sesiynau grŵp 
wythnosol 

 Caiff disgyblion MAT eu cydnabod, eu herio'n briodol ac maent yn 
darparu cyfleoedd i wella eu dysgu 

Gwella canran presenoldeb 

disgyblion ynghyd â’r polisi a’r 

gweithdrefnau. 

 Mae disgyblion oed ysgol statudol yn cyflawni 95.1% + ar ddiwedd 
Haf 2019 

 Mae polisïau a gweithdrefnau presenoldeb yn weithgar ac yn 
ddeallus i bawb 

 
 
 
 
 
 

The school is very proud of having fostered Community Links through following: 

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 

 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 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

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: MR CHRIS ALLEN 
 

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 Julie Hurlow. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  94.44% 

Tymor y Gwanwyn: 94.30% 

Tymor yr Haf: 95.85%  

Blwyddyn Academaidd    
2017 - 2018: 94.88% 

 

Targed presenoldeb ar gyfer 2018-19: 95.1% 

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.  

 



 

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: 

 Siarter Iaith – Gwobr Efydd 

 Eco-Sgolion – Gwobrau Efydd ac Arian 

 Prosiectau Gwenu – Gwobr aur am 

frwsio dannedd 

Hyfforddiant i Lywodraethwyr  
 
Sesiynau gyda'r hwyr: 
  

 Dadansoddi Data 

 Monitro cyllid 

 Diogelu (Amddiffyn Plant)  

 Hyfforddiant Ymsefydlu i 
Lywodraethwyr 

 Hyfforddiant i Gadeiryddion 
 

 



 

YSGOL HAFAN Y MÔR 

Cyfrifoldebau staff addysgu dros meysydd dysgu  

Agweddau dysgu Donaldson  

IEITHOEDD, LLYTHRENNEDD A 

CHYFATHREBU 

LANGUAGES, LITERACY & 

COMMUNICATION 

PYNCIAU/ SUBJECTS 

 Cymraeg / Welsh 
 Saesneg / Enlgish 
 

AGWEDD/ ASPECT 

 Sgiliau cyfathrebu a 
dwyieithrwydd ar 
draws y cwricwlwm / 
Communication skills 
and biligualism 
across the curriculum 
 

 Cwricwlwm Cymreig/ 
Curriculum Cymreig 

MATHEMATEG A RHIFEDD 

MATHEMATICS AND 

NUMERACY 

 

PYNCIAU/ SUBJECTS 

 Mathemateg / 
Mathematics 

 

 

AGWEDD/ ASPECT 

 Sgiliau rhif ar draws y 
cwricwlwm / 
Numeracy skills 
across the curriculum 

 

GWYDDONIAETH A 

THECHNOLEG 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

PYNCIAU/ SUBJECTS 

 Gwyddoniaeth / 
Science 
 

 

AGWEDD/ ASPECT 

 Fframwaith 
Cymhwysedd Digidol 
/ Digital Competency 
Framework 

 

DYNIAETHAU GAN GYNNWYS 

ADDYSG GREFYDDOL 

HUMANITIES INCLUDING 

RELIGIOUS EDUCATION 

PYNCIAU - SUBJECTS / 

SGILIAU - SKILLS 

 Dysgu Thematic gan 
gynnwys sgiliau 
daearyddol a 
hanesyddol / 
Thematic teaching 
and geography & 
history  
 

 Addysg Grefyddol / 
Religious Education 

 

 

IECHYD A LLES 

HEALTH & WELLBEING 

AGWEDD/ ASPECT 

 Llais y disgybl 
 

 Sgiliau personol a 
chymdeithasol 
 

 Sgiliau meddwl 
 

 Datblygiad 
cynialadwy,  
dinasyddiaeth a’r Byd 
eang  
 

 Addysg Gorfforol 
 

CELFYDDYDAU 

MYNEGIANNOL 

EXPRESSIVE ARTS 

PYNCIAU - SUBJECTS / 

SGILIAU - SKILLS 

 Dysgu Thematic gan 
gynnwys celf, cerdd, 
dylunio a 
thechnoleg  

 

 

Mrs Hughes 

Mrs King 

 

 

Mr Thomas 

Mrs Walters 

Mr Thomas Mrs Hughes 

Mrs King 

 

Mrs Griffiths 

Mrs King 

Mr Thomas 

Mrs Phillips 

Mrs Walters 

Mrs King 

Mrs Hughes 

 



YSGOL HAFAN Y MÔR 

 

Cyfrifoldebau eraill  

 

Diogelu a Chwythu’r chwiban / Safeguarding & Whistle blowing - Mrs Griffiths 

Radicaliaeth / Radicalisation -        Mrs Griffiths 

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs -  Mrs Griffiths 

Presenoldeb / Attendance -       Mrs Griffiths 

Iechyd a Diogelwch / Health & Safety -     Mrs Griffiths 

Cyfleoedd Cyfartal -         Mrs Griffiths 

Asesu -           Mrs Griffiths 

Partneriaethau -          Mrs King ac Mrs Hughes 

 

Arweinydd Dysgu, Addysgu A Lles ar draws yr ysgol 

 

Mrs King 



YSGOL HAFAN Y MÔR 

Cyfrifoldebau llywodaethwyr dros agweddau dysgu - Governors learning area responsibilities 

Agweddau dysgu Donaldson areas of learning 

Ieithoedd, 

llythrennedd a 

chyfathrebu 

Languages, literacy 

& communication 

Mathemateg a 

rhifedd 

Mathematics and 

numeracy 

Gwyddoniaeth a 

Thechnoleg 

Science and 

technology 

Dyniaethau gan 

gynnwys Addysg 

Grefyddol 

Humanities including 

Religious Education 

Iechyd a Lles 

Health & Wellbeing 

Celfyddydau 

mynegiannol 

Expressive arts 

 

Ms J Jones 

Mrs J Hurlow 

 

 

 

Mr M Edwards 

Mrs E Harry 

 

Mr P Oepen 

Mr J Preston 

 

Mrs J Hurlow 

Cyng M Williams 

 

Ms J Jones 

Mr C Allen 

 

Cyng P Rapi 

Mrs E James 

 

 

YSGOL HAFAN Y MÔR 

 

Cyfrifoldebau statudol – Statutory responsibilities 

 

Diogelu / Safeguarding -        Mr C Allen 

Chwythu’r chwiban / Whistle blowing -     Ms J Jones 

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs -  Mrs J Hurlow 

Presenoldeb / Attendance -       Cyng M Williams 

Iechyd a Diogelwch / Health & Safety -     Cyng P Rapi 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cymdeithas Rhieni a Ffrindiau Hafan y Môr 

Mae'r Gymdeithas Rhieni, 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 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.  

Cylch Meithrin Tonnau Bach 

Mae'r Cylch newydd (cyn-ysgol Cyfrwng Cymraeg) ar agor yn Ysgol Hafan y Môr. 

Mae'r sesiynau ar gyfer plant o 2 flwydd oed. Mae sesiynau bore a hefyd yr holl ddarpariaeth dydd ar gael. Mae'r 
Cylch Meithrin wedi cofrestru gyda AGC. Y gost yw £10.00 am sesiwn bore, £20 am sesiwn dydd llawn a £7 ar gyfer 
sesiwn prynhawn 3 oed. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mrs Emma Rossiter (Arweinydd) ar 07983326857 neu  
e-bostiwch: cylchmeithrintonnaubach@outlook.com. 
 

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.  

 

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


CANLYNIADAU'R CYFNOD SYLFAEN A CHYFNOD ALLWEDDOL 2 2017-18 

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

(blwyddyn 2) neu Lefel 4 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 (blwyddyn 6) fodd bynnag, y pwynt pwysicaf a pherthnasol yw 

bod pob plentyn wedi bodloni ei botensial ef / hi, ni all data bob amser dangos hyn! 

 

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

erbyn diwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2. 

 

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/ Subject 2019 2020 202 

Cymraeg/ Welsh 100% 100% 100% 

Saesneg/ 
English 

100% 100% 100% 

Mathemateg/ 
Mathematics 

100% 100% 100% 

Gwyddoniaeth/ 
Science 

100% 100% 100% 

 

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

 

 

% o blant yr ysgol gyrhaeddodd y deilliant / lefel disgwyliedig 

% of school pupils achieving the expected outcome / level 

Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase 

Cymraeg - Welsh 85.71% 

Maths 100% 

Datblygiad personol a 
chymdeithasol, lles ac 
amrywiaeth ddiwylliannol – 
Personal & Socail development, 
well being and cultural diversity 

100% 

CA2 / K.S 2 

Cymraeg - Welsh 90% 

Saesneg - English 90% 

Maths 90% 

Gwyddoniaeth - Science 90% 



Datganiad Ariannol  

 


