
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2021 - 22  

Ysgol Hafany Môr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Manylion cyswllt yr ysgol: 

YSGOL HAFAN Y MÔR,    

Heywood Lane, Dinbych y Pysgod/ Tenby, SA70 8BZ 

 01834-843248                                                              admin.ysgolhafanymor@pembrokeshire.gov.uk 

Ysgol Hafan y Mor, Dinbych y Pysgod             ysgolhafanymor.cymru           @hafanymortenby 

 

mailto:admin.ysgolhafanymor@pembrokeshire.gov.uk


Cyflwyniad a chroeso gan Gadeirydd y Llywodraethwyr 

Mae'n bleser gennyf gyflwyno Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i 
rieni am y flwyddyn academaidd ddiwethaf.   

 

Rydw i wedi bod yn gysylltiedig gydag Ysgol Hafan y Môr, fel Cadeirydd 
neu Is-gadeirydd y Llywodraethwyr, ers y diwrnod pan wnaethom greu 
hanes ym mis Medi [2016] pan agorwyd ein drysau a dod yr ysgol 
gynradd Gymraeg gyntaf erioed yn Ninbych y Pysgod.   

 

Mae fy ngobeithion a'm breuddwydion i a llawer o bobl eraill am 2016 
ymlaen (a blynyddoedd lawer cyn hynny) yn cael eu cyflawni wrth i ni 
siarad.  

 

Mae gennym ysgol yn llawn plant hapus, hyderus, brwdfrydig, 
dwyieithog, staff sy'n benderfynol ac yn ofalgar, Pennaeth ac Uwch Dîm 
Rheoli sydd wir wedi ymrwymo ac yn rhagorol ar yr hyn y maent yn ei 
wneud, a rhwydwaith gadarn o rieni a gofalwyr sydd wir yn poeni am ein 
hysgol, ein diwylliant, a'n cymuned leol.   

 

Rydym yn ffynnu ar y cyd.   

 
Diolch am eich cefnogaeth barhaus. 
 

J Jones 

 
Julie Jones 
Cadeirydd y Llywodraethwyr 
Ysgol Hafan y Mor  
 

 



 Ysgol Hafan y Môr 

  Governor Type  Governor Name Start Date End Date 

  Additional Community  Cllr Paul Rapi 17/02/2021 16/02/2025 

  Community Mr Paul Diment 08/06/2022 07/06/2026 

Community Mr Mark Lewis 07/06/2022 06/06/2026 

Community Mr Peter Oeppen 22/11/2021 21/11/2025 

  Headteacher Mrs Victoria Hart-Griffiths 01/09/2016  

  Local Authority Ms Julie Jones 04/02/2021 03/02/2025 

Local Authority Ms Michelle Coles 15/01/2021 14/01/2025 

  Parent Mrs Rosemary Meiring 08/12/2020 07/12/2024 

Parent Mr Sion Lane 08/12/2020 07/12/2024 

Parent Mr  Rhydian Rees 08/12/2020 07/12/2024 

Parent Vacancy   

Staff Ms Hayley Davies 07/09/2021 06/09/2025 

  Teacher Mrs Sioned King 17/02/2021 16/02/2025 

  

          

 
GWYBODAETH CYFFREDINOL  
  

  

 
          

 Chair/Cadeirydd:  
Ms J Jones 

C/O Ysgol Hafan y Môr  
  

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

 

      

 

          

   
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.   
  

 

 

 

 

 

 
 

 





Dymuniadau gorau i'r disgyblion hynny sy'n gadael yr ysgol eleni; Dewi, George, Finley, Archie, Jac, 

Sam, Oliver, Kaster, Tegan, Georgia, Eirianna, Efa, Phoebe, Emme, Daisy, Owen, Alanna ac Ollie. 

Bydd 15 o ddisgyblion yn mynd i Ysgol Bro Preseli, 2 disgybl i Ysgol Caer Elen ac 1 i Ysgol Greenhill 

Dymunwn bob llwyddiant i chi! 



 

Dosbarthiadau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarth y Cychod  

Athro : Mr Thomas  

Nifer o ddisgyblion:  

Strwythur dosbarth: 19 

Bl 6. 

 

Dosbarth yr Harbwr  

Athro : Mr Hughes  

Nifer o ddisgyblion:  

Strwythur dosbarth: 19 

Year 5 

 

Dosbarth Ynys Byr  

Athrawes : Mrs King  

Nifer o ddisgyblion:  

Strwythur dosbarth: 33 

Year 2 

 

Dosbarth Cregyn  

Athrawes : Mrs Lewis 

Nifer o ddisgyblion:  

Strwythur dosbarth:  29 

Year 1 

 

Dosbarth Sêr y Môr  

Athrawes : Mrs Phillips  

Nifer o ddisgyblion:  

Strwythur dosbarth: 43 

Derbyn / Meithrin llawn 

amser 

 

Dosbarth Pysgod Chwim 

Athrawes : Mrs Slack  

Nifer o ddisgyblion:  

Strwythur dosbarth:  26 

Meithrin rhan amser 

 

Dosbarth Cestyll Tywod  

Athrawes : Miss Jones  

Nifer o ddisgyblion:  

Strwythur dosbarth: 25 

Year 4 

 

Dosbarth Crwban y Môr  

Athrawes : Miss Stephens  

Nifer o ddisgyblion:  

Strwythur dosbarth: 28 

Year 3 

 



 
 

 Strwythur Staff 2021-22 

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

 

Vicky Griffiths  
Pennaeth Dros Dro – Acting Head (0.6) / Dirprwy – Deputy (0.4)  
Arweinydd Dysgu ac Addysgu, Athrawes CS a Dirprwy Swyddog Diogelu  

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

Sioned King  
Athro Cam Cynnydd 

3 
Progression Step 3 

Teacher 
 

Jonathan Thomas 

Athro Cam Cynnydd 3 
Progression Step 3 

Teacher 
 

Lowri Jones 
 

Athro Cam Cynnydd 3 
Progression Step 3 

Teacher 
 

Dylan Hughes 

Athro Cam Cynnydd 
2/3 

Progression Step 2/3 
Teacher 

 
Hannah Stephens 

Athro Cam Cynnydd 2 
Progression Step 2 

Teacher 
 

Sioned King 
 

Athro Cam Cynnydd 
2 

Progression Step 2 
Teacher 

 
Mags Lewis 

Athro Cam Cynnydd 1 
Progression Step 1 Teacher 

 
Sue Phillips 

CALU - HLTA 
 

Sian Slack 

CAD - LSA 
 

Eleri Gill 

CAD - LSA 
 

Lisabeth 
Callegari 

CAD - LSA 
 

Nia Currado 

CAD - LSA 
 

Megan Lewis 
 

CAD - LSA 
 

Hannah 
Bentley 

CAD - LSA 
 

Hayley Davies 

CAD – LSA 1:1 
 

Lowri Slack 
 

CAD - LSA 
 

Mollie Vale 

CAD - LSA 
 

Tori Jones 
 

Athro CPA - PPA Teacher (0.8) 

Tori Jones 
 

Cynorthwy-ydd Cynhwysiant a Lles - Inclusion and Wellbeing Support Assistant 
 

Jenna Swenson 
 

Athro YC - PE Teacher  

Carrie Slack 
 



Rheolwraig Safle – Site Manager 
 

Debbie Williams 
 

Gofalwr – Caretaker  
 

Chris Scowcroft 
 

Glanheuwraig 
Cleaner 

 

Melanie Lewis 
 

Glanheuwraig 
Cleaner 

 

Shirley Johnson 

Glanheuwraig 
Cleaner 

 

Angela Warlow 

Cynorthwyydd Cinio 
Lunchtime supervisor 

 

Sarah Duffy 
 

Cynorthwyydd Cinio 
Lunchtime supervisor 

 

Sharon Wolstenholme 

Cynorthwyydd Cinio 
Lunchtime supervisor 

 

Mollie Vale 

Cynorthwyydd Cinio 
Lunchtime supervisor 

 

Pamela Nunez 

Arweinydd Cylch Meithrin Tonnau Bach Leader 
 

Angharad Davies 
Cylch Meithrin Tonnau Bach 

CAD – LSA 1:1 
 

Taylor Evans   

Cylch Meithrin Tonnau Bach 
CAD - LSA 

 

Emma Rossiter 

Cylch Meithrin Tonnau Bach 
CAD - LSA 

 

Robyn Smith (MAT leave cover) 

 

 

 



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AELODAU’R CYNGOR YSGOL 

Alana  Iestyn 

Alfie  Seren 

Caleb  Vivienne 

Joseff  Brooke 

Cerys  Aneirin 

Caitlyn  Charlie 

Eirianna     Oliver 

 

AELODAU’R PWYLLGOR ECO 

Esta  Lyndon 

Harry  Jorgie 

Dai  Bonnie 

Iwan W  Marlii 

Florence Harri 

Ivy       Kayden 

Phoebe  Alanna  Archie 

 

 

BLWYDDYN ACADEMAIDD 2021 - 22 

Mae gan Ysgol Hafan y Môr ystod o gynghorau disgybl: y Cyngor Ysgol, Eco a Chyngor Iach, Masnach Deg, Pwyllgor 

Hyrwyddwyr Cymru, Pwyllgor Iechyd a Diogelwch a Llysgenhadon Chwaraeon. Oherwydd cyfyngiadau Covid, mae wedi 

bod yn anodd i gynghorau gyfarfod fodd bynnag fel arfer, mae'r cyngor erioed yn cyfarfod yn rheolaidd, ac yn llunio 

agendâu gweithgareddau ar gyfer y flwyddyn academaidd ganlynol.   

Eleni, bu'r Llysgenhadon Chwaraeon ac aelodau o Bwyllgor y Dreigiau yn cefnogi gweithgareddau yn ystod amser 

chwarae gyda disgyblion yn bl.1 a 2. 

Penderfynodd aelodau cyngor yr ysgol godi arian i Artist Graffiti ddod i weithio gyda'r plant yn Hydref 2022 a chreu 

murlun o'r ardal leol a digwyddiadau pwysig ar wal ffiniau'r ysgol.  Maen nhw wedi codi eu swm targed sydd hefyd yn 

cael ei gefnogi gan Rieni a Chyfeillion yr ysgol. 

 

AELODAU CYNGOR IACH   

Thea  Albie 

Geoffrey       Eva 

Eva  Bowen 

Aurea     Bobby 

Finley  Owen  Jac 

 

      AELODAU’R PWYLLGOR MASNACH DEG 

 

Beau  Theia 

Toby  Teela 

Hallie Ruby Nico 

Nwla-Belle Bradley 

Tegan Sam Dewi 

LLYSGENHADON CYMRAEG 

Alba  Harley 

Oliver  Mali 

William  Carys 

Mabli  Tobias 

Seren  Noah H 

Rupert  Libby 

Emme  Efa  Ollie 

LLYSGENHADON CHWARAEON 

Georgia , George, Daisy & Kaster 

 

 



 

Hyrwyddo bwyta ac yfed yn iach  

Mae plant yn cael eu hannog i ddod â 
ffrwythau gyda nhw ar gyfer gwyliau'r 
bore, a hefyd i ddefnyddio poteli dŵr 
drwy gydol y dydd.   

Mae pwysigrwydd bwyta'n iach ac 
ymarfer corff hefyd yn cael ei 
bwysleisio, drwy'r clwb coginio, Clwb 
Chwaraeon y Ddraig, gweithgareddau 
chwaraeon, a gwersi yn yr ystafell 
ddosbarth. 

Mae 70% o ddisgyblion yn derbyn prydau 
ysgol, iach, cytbwys. Anogir disgyblion 
sy'n dod â phecyn bwyd i sicrhau ei fod 
yn cynnwys bwyd iach, gan gynnwys 
ffrwythau a diod.  

 

Oherwydd cyfyngiadau Covid mae nifer o glybiau, 

gweithgareddau i ysgolion am ddim a theithiau heb eu 

cynnal.   

Yn nhymor y gwanwyn, fe wnaeth yr ysgol ail-

bwysleisio'r Siop Ffrwythau ac yn nhymor yr Haf, mae 

staff wedi llwyddo i ail-bwysleisio'r Clwb Chwaraeon.  

Mae Bith wedi cael croeso gan lawer o ddisgyblion a 

theuluoedd. 

Diolch i'r holl staff am wirfoddoli a rhoi o'u hamser yn 

rhydd i ddarparu'r clybiau hyn i ddisgyblion. 

 

Mae gan yr ysgol glwb brecwast ardderchog. Mae 

ar agor bob dydd rhwng 8.00 -8.25yb. 

 

 

 

 

 

 

Mae'r Siop Ffrwythau yn llwyddiant mawr ac mae'r 

niferoedd sy'n defnyddio'r gwasanaeth wedi 

cynyddu'n sylweddol.  Byddant yn gwerthu 

ffrwythau bob bore yn ystod amser egwyl am £1 yr 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae clwb Chwaraeon yn cwrdd brynhawn 

Mercher. Bu'n llwyddiannus iawn. Mae'r Clwb ar 

agor ar ôl ysgol tan 4.15pm. Mae gennym hefyd 

glwb pêl-rwyd i ddisgyblion blynyddoedd 4, 5 & 6 

ar ddydd Iau tan 4pm yn nhymor yr haf. Mae'r 

ddau yn rhad ac am ddim i fynychu. 

 

 

Cliciwch ar y ddolen: Healthy Lunchbox Challenge 

 

https://lunchboxworld.co.uk/healthy-lunchbox-challenge/


 

Cynllun Datblygu Ysgol Cyfredol (CDY) 2021-22 
 

Erbyn diwedd Gorffennaf 2022, bwriadwn:  Maes 
Arolygu  

1   Gwella llafaredd Cymraeg disgyblion i 
ddangos cywirdeb yn eu hiaith ysgrifenedig 

MA1  

2   Mireinio prosesau adborth i ddatblygu 
dealltwriaeth y disgyblion o sut i wella eu dysgu 
eu hunain yn annibynnol a dysgu eu cyfoedion   

MA1 / 3 

3   Sicrhau cyfleoedd gwerthfawr i ddisgyblion 
ddatblygu eu hymwybyddiaeth o'r 4 diben yn 
yr awyr agored 

MA3  

4   Mireinio strwythur arweinyddiaeth 
ddosbarthedig yr ysgol i sicrhau safonau 
uchel o addysgu a dysgu 

MA2/4/5  

  
  
  

  

 
 
 

Mae'r prospectws ysgol yn cael ei ddosbarthu i bob teulu newydd yn eu 'Pecynnau Croeso'.  Mae'r pecynnau'n 

cynnwys cytundeb ysgolion cartref, gwahanol ffurflenni caniatâd a'r prosbectws. Erbyn hyn mae'r pecynnau'n 

cael eu hanfon yn electronig i deuluoedd. Mae'r ysgol yn cynnwys nodiadau ar bolisïau penodol ac mae holl 

bolisïau'r ysgol wedi'u diweddaru yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  

Mae'r prosepctus ynghyd â pholisïau a gweithdrefnau allweddol ar gael i'w gweld ar wefan yr ysgol; 

ysgolhafanymor.cymru 

 

Os dymunwch weld unrhyw un o'r polisïau, neu gopi o'r prosbectws, cysylltwch â Ms Debbie Williams. 

admin.ysgolhafanymor@pembrokeshire.gov.uk 

 

Hoffwn egluro i rieni sydd â hawl i brydau ysgol am ddim ond yn dewis peidio eu cael, bod yr ysgol ar ei cholled 
yn ariannol oherwydd hyn. Mae llawer o'r cynlluniau ariannu fformiwla yn dibynnu ar nifer y plant sy'n cael 
prydau ysgol am ddim. Eleni, dim ond 6 o blant sy'n cael y gefnogaeth yma.  
Mae prydau ysgol am ddim ond ar gael i blant y mae eu rhieni/gwarcheidwaid yn derbyn un o'r canlynol:- 

• Cymorth Incwm 

• Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm) 

• Cymorth o dan adran V1 o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999 

• Gwarantu elfen o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth 

• Credyd Treth Plant, lle nad ydynt yn derbyn Credyd Treth Gwaith, a'u hincwm blynyddol (yn ôl yr 

asesiad gan CThEM) yn ddim mwy na £16,190 (o 6 Ebrill 2011) 

Ble ydw i'n gwneud cais am Brydau Ysgol Am Ddim?  

Mae yna ffurflenni yn fanteisiol yn nerbynfa'r ysgol neu, gallwch wneud cais i'r Awdurdod Lleol yn Sir Benfro, i'r 

adran ganlynol:- 

 

Free School Meals Section  
Pembrokeshire County Council 
North Wing, County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA61 1TP 

 

mailto:admin.ysgolhafanymor@pembrokeshire.gov.uk


 
Cynllunio a ‘r Cwricwlwm 

 
Mae Ysgol Hafan y Môr yn dilyn themâu sy'n canolbwyntio ar ymgysylltu, datblygu, menter a 
mynegiant ym maes dysgu'r plentyn.  Mae cynlluniau'r ysgol yn canolbwyntio ar ymgysylltu 

disgyblion, datblygu eu dealltwriaeth o'r ardal leol, y byd ehangach a phrif feysydd y 
cwricwlwm newydd sef; Iaith a Llythrennedd, Mathemateg a Rhifedd, Gwyddoniaeth a 

Thechnoleg, y Dyniaethau, y Celfyddydau Mynegiannol ac Iechyd a Lles. 
 

Rydym hefyd yn defnyddio cynlluniau iaith a Mathemateg o waith a gynhyrchwyd gan ERW. 
Mae'r cynllun gwaith TGCh wedi'i gysylltu'n glir â'r Fframwaith Digidol, ac mae'n rhoi 

cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau allweddol ar draws y cwricwlwm. Mae'r cynllun 
gwaith Gwyddoniaeth ar gyfer disgyblion CA2 yn gysylltiedig ag Ysgol y Preseli ac ERW. 

 
Mae athrawon yn cynllunio ar gyfer pob gwers bob pythefnos ar draws yr ysgol. Mae'r 

gwaith cynllunio yn cynnwys y fframweithiau Llythrennedd, Rhifedd a TGCh. 
 

Mae disgyblion hefyd yn defnyddio dysgu yn yr awyr agored yn rheolaidd i hybu eu dysgu a 
chynnig profiadau gwerthfawr. Mae'r ysgol hefyd yn gwahodd ymwelwyr i'r ysgol i sôn am 

amrywiaeth o ddiddordebau, swyddi a diwydiannau.  Rydym hefyd yn sicrhau bod disgyblion 
yn ymweld er mwyn hyrwyddo a gwella dysgu gwerth chweil. 

 
Darllenwch ein datganiad cwricwlwm o dudalen gwefan ein hysgolion i ddod i ddeall 

ymhellach ein hymrwymiad i ddysgu ac ymgysylltu disgyblion: 
 

http://www.ysgolhafanymor.cymru/home/information/curriculum-for-wales/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARGEDAU AR GYFER Y DDWY FLYNEDD NESAF AR DDIWEDD CYFNOD 

ALLWEDDOL 2 

CANRAN Y PLANT YN LLWYDDO LEFEL 4 NEU UWCH DROS Y TAIR BLYNEDD NESAF 

Pwnc/ Subject 2023 2024 

Cymraeg/ Welsh 100% 100% 

Saesneg/ 
English 

100% 100% 

Mathemateg/ 
Mathematics 

100% 100% 

Gwyddoniaeth/ 
Science 

100% 100% 

 

 

 

 

 

Cyfleusterau Toiledau 

Mae gan yr ysgol doiledau ar 

wahân ar gyfer y bechgyn a'r 

merched yn y Cyfnod Sylfaen a 

thoiledau ar wahân i'r bechgyn a'r 

merched yng Nghyfnod Allweddol 

2.  Mae'r toiledau'n cael eu glanhau 

bob nos.  Cafodd y toiledau eu 

hadnewyddu a'u paentio ym mis 

Awst 2021. 

 

Categorïau iaith: Cymraeg yw iaith yr ysgol 

Mae hyn yn golygu bod y Cyfnod Sylfaen yn cael ei ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Anogir y Gymraeg drwy'r ysgol, gan gynnwys amseroedd egwyl, defnyddio cynllun sy'n gwobrwyo ymdrech. 

Saesneg yw'r iaith a siaredir yng nghartrefi'r disgyblion yn bennaf = 90% 

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y disgyblion yn gwbl ddwyieithog wrth adael yr ysgol. 

http://www.ysgolhafanymor.cymru/home/information/curriculum-for-wales/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefniadau ar gyfer cefnogi plant gydag anghenion dysgu ychwanegol. 
 
Cyflwynwyd y diwygiad ADY newydd ym mis Medi 2021. Dywed y ddeddf ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) bod gan unigolyn anghenion 
dysgu ychwanegol os oes ganddo anhawster dysgu neu anabledd dysgu sy'n galw am ddarpariaeth dysgu ychwanegol. 
Beth yw'r prif newidiadau? 

 Ni fydd Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) mwyach, yn hytrach bydd gan blentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 
sydd angen Darpariaeth Dysgu Ychwanegol (ADY) bydd Cynllun Datblygu Unigol (CDU).  

 Bydd yr ymadrodd AAA yn cael ei ddisodli gan ADY.  
 Mae CDU yn un cynllun statudol ar gyfer oedrannau 0-25, sy'n bwrpasol i anghenion yr unigolyn ac mae ei angen am gyfnod 

estynedig o amser a dwyster. 
 Mae'n gynllun aml-asiantaeth, sy'n canolbwyntio ar blant (PCP) ac mae ganddo fewnbwn rhieni.   
 Lle dylid cynnig darpariaeth resymol yn Gymraeg.  

 
Beth yw darpariaeth dysgu ychwanegol? 

 Mae Darpariaeth Dysgu Ychwanegol (DDY) yn unrhyw ddarpariaeth dysgu a ddarperir yn ychwanegol at y Ddarpariaeth Dysgu 
Cyffredinol (DDC) ac ymyriadau wedi'u targedu'n safonol sydd ar gael o fewn lleoliad yr ysgol.  

 Darpariaeth sydd ddim ar gael i bob disgybl yw DDY ac mae'n ddarpariaeth tymor hir dros gyfnod estynedig.  
 Mae'r diffiniad o ADY hefyd yn cwmpasu dysgwyr y mae eu anhawster dysgu neu anabledd yn codi o gyflwr meddygol ond os oes gan 

blentyn gyflwr meddygol sy'n bodoli eisoes nid yw hyn yn golygu'n awtomatig y bydd ganddynt ADY. 
 Ni fyddai plentyn neu berson ifanc yn cael ADY os gellir mynd i'r afael â'i ddiffyg cynnydd neu anawsterau trwy addysgu 

gwahaniaethol rheolaidd ac DDC yr ysgol. 
Pa Ddarpariaethau Dysgu Cyffredinol (DDP) sydd ar gael yn Ysgol Hafan y Mor i gefnogi dysgwyr? 
 

 
 
Canllawiau Llywodraeth Cymru 
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2022-09/easy-read-guide-for-children-parents-and-families.pdf 

Mae'r ysgol yn gweithredu rhaglenni llythrennedd yn Gymraeg a Saesneg (Tric a Chlic) i godi safon sgiliau sillafu a darllen. Rydym yn 

cydweithio gyda grŵp o ysgolion lleol yng Nghlwstwr Ysgolion y Preseli i sicrhau bod Asesiad Athrawon yn gywir ac wedi'i gymedroli'n gywir ar 

draws pob pwnc craidd: Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth yn CA2 (blwyddyn 6) a Iaith, Mathemateg a Datblygiad 

Cymdeithasol Personol a Phersonol yn y CS (blwyddyn 2).   

Rydym yn darparu sesiynau ymyrraeth Iaith a Mathemateg i dargedu grwpiau o ddisgyblion neu unigolion i hybu eu sgiliau a'u hyder yn y 

pwnc.  Mae gan yr ysgol aelod o staff sy'n ELSA hyfforddedig (Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Emosiynol).  Mae'r aelod hwn o staff yn cefnogi 

disgyblion sydd angen cymorth i ddatblygu sgiliau emosiynol neu gymdeithasol. Ynghyd â'r grwpiau cymorth a dysgu hyn, mae'r cynorthwywyr 

cymorth dysgu o fewn yr ystafelloedd dosbarth yn cefnogi disgyblion yn ddyddiol gyda sgiliau darllen a gweithgareddau ymyrraeth amrywiol 

eraill i wella galluoedd dysgu disgyblion. 

Mae polisi ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gael i chi ei weld yn yr ysgol os ydych am wneud hynny.  Cydlynydd Anghenion Dysgu 

Ychwanegol yr ysgol yw Mrs Vicky Griffiths a'r llywodraethwr sy'n gyfrifol am arbennig yw Mr Peter Oeppen. 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2022-09/easy-read-guide-for-children-parents-and-families.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

******************************************************************* 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Targed presenoldeb 2021 - 22: 95.2% 

Targed presenoldeb ar gyfer y 3 blynedd nesaf: 95.2% 

Sylwer: dylai pob disgybl fynychu'r ysgol am o leiaf 95% neu fwy o'r amser. 

Gwyliau - Mae Rheoliadau Addysg (Blwyddyn Ysgol Diwrnod Ysgol) (Cymru) 2006 yn nodi bod disgwyl i ddisgyblion 

fynychu'r ysgol am 190 diwrnod y flwyddyn. Ar ben hynny, mae cydberthyniad cryf rhwng presenoldeb da a 

chyflawniad uchel. Fel ysgol rydym yn mynd ati i annog rhieni i beidio â chymryd amser i ffwrdd yn ystod y tymor fel 

y gall plant elwa'n llawn o'r cyfleoedd y mae'r ysgol yn eu darparu. Does gan rieni ddim hawl awtomatig i dynnu 

disgyblion o'r ysgol am wyliau ac yn y gyfraith mae'n rhaid gwneud cais am ganiatâd ymlaen llaw. 

 

DIOGELU DISGYBLION 
Os oes gan weithiwr proffesiynol bryder am blentyn, byddant yn gyffredinol, yn ceisio trafod hyn gyda'r teulu a, lle bo modd, yn 
gofyn am eu cytundeb i wneud atgyfeiriad at y gwasanaethau cymdeithasol. Fodd bynnag, dim ond pan na fydd trafodaeth a 
chytundeb o'r fath yn rhoi plentyn mewn mwy o berygl o niwed sylweddol y dylid gwneud hyn. Bydd y cyngor hwnnw'n cael ei roi 
gan yr adran gwasanaethau cymdeithasol lleol mewn ymgynghoriad, lle bo hynny'n briodol, gyda'r heddlu. 
Y swyddog diogelu dynodedig yn yr ysgol yw Mrs Vicky Griffiths - yn ei habsenoldeb y dirprwy swyddog diogelu plant yw Mrs Sioned 
King.  Dylai'r swyddog Diogelu, egluro gyda'r asiantaethau statudol hyn, 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 chi'n cael trafferth ymdopi efallai y bydd 
angen i chi ofyn am gymorth a chefnogaeth i amddiffyn eich plentyn. 
Efallai y cewch fod y canlynol o gymorth:- 

 Gwnewch amser i siarad a gwrando ar eich plentyn; 

 Ymgyfarwyddo â ffrindiau a threfn eich plentyn; 

 Byddwch yn sensitif i newidiadau mewn ymddygiad; 

 Dysgwch eich plentyn i deimlo'n hyderus i wrthod gwneud unrhyw beth y mae'n teimlo sy'n anghywir; 

 Byddwch yn ymwybodol o ddefnydd eich plentyn o'r rhyngrwyd a ffôn symudol i sicrhau nad yw'n peryglu ei hunan. 
 
Y swyddogion diogelu plant dynodedig ar gyfer yr ysgol hon yw; 
 

MRS VICKY GRIFFITHS 
   

                                              MRS SIONED KING (dirprwy swyddog diogelu) 
 

LLYWODRAETHWYR GYDA CHYFRIFOLDEB: Ms Julie Jones a Mrs Michelle Coles 

 

 



Elusennau sy’n cael eu cefnogi gan yr ysgol 

Jeans 4 Genes  
Plant mewn Angen 

Achub y Plant 
PATCH - Pembrokeshire Food Bank 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r ysgol yn falch iawn o fod wedi meithrin Cysylltiadau Cymunedol drwy ddilyn:
 Cymdeithas Rieni a Chyfeillion yr Ysgol  

 Cylch Meithrin 

 Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi 

 Gwasanaeth Diwrnod y Cofio a fynychwyd gan aelodau'r cyngor ysgol 

 Plant Mewn Angen 

 Gweithio gyda'r Parciau Cenedlaethol a Eco Sgolion i ddatblygu gwesty trychfilod ac i wella'r 

goedwig 

 Gweithgareddau NSPCC 

 Gweithgareddau Hafan Cymru gyda disgyblion blynyddoedd 2 a 6 yn canolbwyntio ar gam-

drin domestig, lles emosiynol a chymdeithasol 

 Western Telegraph a Tenby Observer – papurau newydd lleol 

 Diwrnod Siwper Nadolig – Achub y Plant 

 Comic Relief 

 Diwrnod Pontio gyda Ysgol y Preseli / Ysgol Caer Elen (Blwyddyn 6) 

 Ymweliadau gan SCCH lleol a PC Helen Llewellyn (ymweliadau addysgol) 

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

 

 

 

 

Derbyn arian yn yr ysgol 

Ni fyddwn yn cymryd unrhyw arian yn yr ysgol o fis Medi 2019 ymlaen.  Mae'r holl daliadau 

sydd eu hangen ar gyfer gwahanol ddigwyddiadau fel; dylid talu siop ffrwythau, gwersi 

offeryn, teithiau ac ati yn uniongyrchol i gyfrif yr ysgol trwy ddilyn y broses isod: 

Sicrhewch eich bod yn rhoi cyfeirnod ar gyfer y taliad fel y canlynol; 

 MariP – Yr1 – FS 

 First name, first letter of surname, school year and FS (Fruit Shop). 

  

Manylion cyfrif yr ysgol ar gyfer taliadau: 
Account no: 63985725 

Sort Code: 20-45-45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyfforddiant i Lywodraethwyr 
 
  

 Dadansoddi Data 
 Monitro cyllideb 
 Diogelu (amddiffyn plant)  
 Hyfforddiant sefydlu 

llywodraethwr 
 Hyfforddiant cadeirydd 
 Hwb 
 Teithiau Dysgu 
 Cwricwlwm newydd 

 
 

Polisïau a Gweithdrefnau a adolygwyd yn ystod y flwyddyn; 

 Diogelu 

 Anghenion Dysgu Ychwanegol & Mwy Abl a Thalentog 

 Iechyd a Diogelwch 

 Cynllun a Gweithdrefnau Cydraddoldebau Strategol 

 Nodau'r Cwricwlwm ac Amcanion 

 Cwynion (manylion ar wefan Prospectws ac Ysgol) 

 Rheoli perfformiad 

 Polisi Talu 

 Polisi Codi Tâl 

 Cynllun Hygyrchedd 

 Cyfle Cyfartal a Pholisi Cynhwysiant 

 Anti - Polisi Bwlio 

 Polisi Ymddygiad 

 Polisi Derbyn 

 Diogelu data 

 Polisi Addysg Rhyw 

 Amseroedd sesiwn ysgol 

 Disgyblaeth Staff, Ymddygiad, Gallu a Pholisïau Cwyno a 
Gweithdrefnau 

 Cynllun Cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth 

 Cytundebau ysgol gartref 

 Prosbectws 



 

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  

 

 

Miss Jones 

 

 

Mr Hughes Mr Thomas Mrs Lewis 

 

Mrs King 

 

Mrs Phillips 

 



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 Lewis 

Iechyd a Diogelwch / Health & Safety -     Mrs Griffiths 

Cyfleoedd Cyfartal -         Mrs Griffiths 

Asesu -           Mrs Griffiths, Mrs King + Mr Thomas 

Partneriaethau -          Mrs King  

 

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 

  
Julie Jones  
Sion Lane  

  
  

  
Paul Diment  

Rhydian Rees  

  
Peter Oepen  

Rosey Meiring  

  
Michelle Coles  

Sion Lane  

  
Julie Jones  

Rosey Meiring  
  

  
Paul Rapi  

Jon Preston  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



YSGOL HAFAN Y MÔR 

 

Cyfrifoldebau statudol – Statutory responsibilities 

 

Diogelu / Safeguarding -        Julie Jones / Michelle Coles  

Chwythu’r chwiban / Whistle blowing -     Julie Jones  

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs -  Peter Oeppen  

Presenoldeb / Attendance -       Paul Diment  

Iechyd a Diogelwch / Health & Safety -     Paul Rapi  

RADY -          Peter Oeppen  

Pupil Participation -        Paul Rapi  



 

 

Cymdeithas Rieni a Chyfeillion Ysgol Hafan y Môr  

Mae Cymdeithas Rieni a Chyfeillion wedi mwynhau blwyddyn brysur o godi arian i gronfeydd yr ysgol. Mae 

gwir angen yr arian i gefnogi a datblygu dysgu a mwynhad disgyblion.  

 

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

 

Mae croeso cynnes i bawb fynd i'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! 

 

 

 

Cylch Meithrin Tonnau Bach 

Mae'r Cylch (darpariaeth cyn oed ysgol Gymraeg) ar agor yn Ysgol Hafan y Môr. 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Miss Angharad Davies (Arweinydd) ar  
 07983326857 or e-bost: cylchmeithrintonnaubach@outlook.com. 

 

 

 

 

 

Clwb Hwyl Hafan y Mor 

Mae Clwb Hwyl Hafan y Môr yn darparu gofal i blant 
ysgol tan 5.15yh bob dydd o'r wythnos. 
 
Mae'r sesiynau ar gyfer pob plentyn yn yr ysgol. Y 
gost yw £4.00 yr awr, cysylltwch â Miss Hayley 
Davies (Arweinydd) ar 07507797145 i gadw lle. 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

Datganiad Ariannol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


