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Annwyl Rieni/Warcheidwaid, 

 

Os yw eich plentyn yn ymuno â ni am y tro cyntaf, gaf i estyn croeso cynnes i chi at “deulu Pen-y-Garth”. 

Edrychaf ymlaen i gyd-weithio gyda chi yn y blynyddoedd sydd i ddod. I’r rhai ohonoch sydd â phlant yn yr 

ysgol yn barod, mae hi’n bleser adnewyddu’r cysylltiad clos sydd gennym eisoes. 

 

Ein nod yw creu amgylchedd ddiogel, hapus a llawn gofal lle y gall pob plentyn fwynhau dysgu,  ymdrechu i 

gyrraedd eu llawn botensial ac i ddarparu profiadau sy’n ysbrydoli’r plant i fod yn ddysgwyr gydol-oes. Drwy 

gyfrwng y Gymraeg yr addysgir y plant, gyda’r Saesneg yn cael ei gyflwyno fel  pwnc ym mlwyddyn 3. Mae hyn 

yn galluogi’r plant i fod yn hollol ddwy-ieithog erbyn y byddant yn gadael i fynd i Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. 

Saesneg yw iaith gyntaf y mwyafrif o’r disgyblion adref. Annogwn y rhieni i gefnogi eich plant drwy fynychu 

gweithgareddau Cymraeg sy’n cael eu trefnu o fewn a thu allan i’r ysgol ac mae  prynu geiriadur Cymraeg syml 

hefyd yn hanfodol.  

 

Rydym yn awyddus i’ch cynnwys yn addysg eich plentyn ac ym mywyd yr ysgol gymaint â phosib. Gobeithio y 

cawn eich cefnogaeth llwyr er mwyn gwireddu ein nod ac amcanion. Er mwyn bod  yn rhan o fywyd yr ysgol fe’ch 

anogir i gymryd rhan yn y gweithgareddau niferus a gynhalwn: mynychu nosweithiau rhieni i drafod cynnydd 

eich plentyn, ymuno â Phwyllgor y Gymdeithas Rieni ac Athrawon a fynychu digwyddiadau cymdeithasol neu 

gynnig cymorth yn yr ysgol (drwy ddod yn bartner darllen, cynorthwyo gydag arddangosfeydd neu 

weithgareddau tebyg). 

 

Mae cyfathrebu effeithiol yn hybu amgylchedd o’r fath. Drws agored sydd ym Mhen-y-Garth a gobeithiaf y 

bydd ein rhieni yn manteisio ar y cyfle hwnnw i ddod i adnabod y staff a minnau. Os hoffech drafod unrhyw 

fater ynglyn â’ch plentyn fe fyddaf yn hapus i’ch gweld. Gwerthfawrogwn ganiad ffôn cyn i chi ddod rhag ofn y 

bydd hi’n anghyfleus. 

 

 

Yn ddiffuant, 

 
Iona Edwards 

 
Pennaeth 
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Ein Hysgol 

Ysgol Gynradd Gymraeg Sirol 
gymysg yw’r ysgol sydd wedi ei 
lleoli ar ymylon Penarth.  
Sefydlwyd yr ysgol fel uned 
Gymraeg yn ysgol Cogan yn 
wreiddiol  ac mae yn yr 
adeiladau presennol ers 1971.  
Ers y  cyfnod hwn datblygwyd 
yr adeilad a’r safle yn 
sylweddol. Erbyn hyn mae 
gennym adeiladau o safon 
uchel, neuadd chwaraeon 
ogoneddus, golygfa fendigedig 
a thir gwyrdd i’r plant chwarae 
arno. 
 
Mae'r ysgol yn gwasanaethu 
dalgylch eang sy’n cynnwys 
Llandochau, Sili, Penarth a 
Dinas Powys.  Daw nifer 
fechan o'r plant hefyd o ardal 
bellach gan gynnwys 
Caerdydd. Mae dros  400 o 
blant ar y gofrestr.    

Y Gymraeg 

Ysgol Gymraeg ei chyfrwng yw hon a Chymraeg yw'r 
cyfrwng cyfathrebu i'r plant ym mhob agwedd o fywyd yr 
ysgol. Cymraeg yw iaith y dosbarth, yr iard  a'r  
gweithgareddau allgyrsiol. Ymdrechwn, ar bob cyfle, i 
hyrwyddo a chyfoethogi iaith y plant, a'u hymwybyddiaeth 
o'u diwylliant Cymreig, boed y cyd-destun yn gwricwlaidd, 
cymdeithasol neu'n allgyrsiol.  Cyfrannwn at weithgareddau 
Cymraeg yn y gymuned leol, o fewn y Sir ac yn 
Genedlaethol. 
 
Cyfathrebir yn uniaith Gymraeg yn yr Cyfnod Sylfaen (3-7 
oed).  Rhaid  gwneud hyn gan fod cymaint o'r disgyblion yn 
hanu o aelwydydd di-Gymraeg.  Cyflwynir rhywfaint o 
Saesneg iddynt ar ddiwedd Blwyddyn 2.  Yn yr Adran Iau 
neu Cyfnod Allweddol 2 fel y gelwir, datblygir dwyieithrwydd 
y plant, a chyflwynir Saesneg fel pwnc o Flwyddyn 3 ymlaen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rydym yn awyddus iawn, er budd addysgol y plant, i 
hyrwyddo rhieni na sy’n medru'r iaith i'w dysgu.  Ceir nifer o 
gyrsiau yn y gymuned ac ymfalchïwn wrth weld y cynnydd yn 
nifer y rhieni sy'n dysgu'r iaith. 
 
Dyma rai awgrymiadau sut y gall rhieni helpu eu plant i wella 
eu Cymraeg: 
 
 Mynd â’ch plentyn i’r adran Gymraeg yn y llyfrgell leol 
 Annog hwy i wylio rhaglenni plant ar S4C ac ymweld â 

gwefannau megis Cyw S4C 
 Dangos diddordeb eich hun yn yr iaith drwy wylio 

rhaglenni Cymraeg gydag is-deitlau 
 Gadael i’ch plentyn danysgrifio i ‘Wcw’, ‘Bore Da’ neu 

‘Cip’ sydd ar gael yn fisol o’r ysgol 
 Prynu llyfrau o Glwb Sbondonics neu arwerthiannau 

llyfrau Cymraeg yn yr ysgol 
 Ymuno â’r Urdd 
 Gwylio  DVD Cymraeg (a’i benthyg o’r llyfrgell) 
 Cymdeithasu gyda ffrindiau neu gymdogion sy’n siarad 

Cymraeg 
 Ymweld â rhannau o Gymru ble mae’r Gymraeg yn gryf 

yn y gymuned 

Ein Gweledigaeth 

Sicrhau fod ein disgyblion yn 

 frwdfrydig am ein hiaith a’n 

traddodiau 

 mwynhau cyd-weithio 

mewn ethos Gymraeg a 

diogel 

 onest a hyderus i wneud y 

dewisiadau cywir er mwyn 

bod yn rhan allweddol o’u 

cymuned 

 dangos parch at ei gilydd 

a’u amgylchedd fel rhan 

o’u cyfrifoldeb fel di-

nasyddion 

 cyrraedd y safonau uchaf 

posib a chyrraedd eu llawn 

botensial. 
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Trefn Mynediad 
 

Rhaid bod plant wedi dathlu eu 
trydydd pen-blwydd cyn mynychu 
Meithrin yr ysgol (rhan amser, 
hanner diwrnod) y mis Medi 
canlynol, Ionawr ac Ebrill pan fo 
rhifau yn caniatau.   Cynghorwn 
rieni i gofrestru eu plentyn cyn 
gynted â phosib i sicrhau lle. 
Dyma amseroedd y Meithrin:- 

Bore o 9.00 - 11.30 

Prynhawn o 1.00 - 3.30 

Anogwn  yn gryf bod rhieni yn 
gwneud pob ymdrech i wneud yn 
siwr bod eu plentyn yn ddelfrydol 
wedi mynychu grŵp chwarae neu 
feithrin Cymraeg cyn ymuno â ni.   

 
 

Wedi treulio amser yn y Feithrin 
bydd plant yn dechrau ar addysg 
llawn amser yn y Derbyn yn y mis 
Medi yn dilyn eu pedwerydd     
pen-blwydd. Yr Awdurdod Addysg 
sy’n gyfrifol am drefnu mynediad 
yn y feithrin ac mi fyddwn yn 
dosbarthu llythyron i chi wneud 
cais am le yn y Derbyn.  Byddant 
yn treulio tair blynedd yn yr adran 
y Babanod sef y Cyfnod Sylfaen 
(Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 
2). 
 
Yn y mis Medi wedi eu seithfed 
pen-blwydd byddant yn ymuno â 
Cyfnod Allweddol 2 am bedair 
blynedd (blwyddyn 3-6).  Ar 
ddiwedd y cyfnod hwnnw byddant 
wedi gorffen cyfnod cynradd eu 
haddysg ac yn trosglwyddo i 
Flwyddyn 7 yn yr ysgol Uwchradd 
(yn y mis Medi wedi eu              
pen-blwydd yn 11 oed). 
 
Mae bron pob un o’n disgyblion yn 
trosglwyddo i Ysgol Gyfun Bro 
Morgannwg ac mae gennym 
gysylltiad cryf gyda hi – yn 
cydweithio’n agos ar faterion 
cwricwlaidd a bugeiliol.  Mae 
strwythurau a gweithdrefnau yn eu 
lle sy’n gwneud yn siwr fod y 
profiad o drosglwyddo i’r ysgol 
uwchradd yn un hapus i’r 
disgyblion a’r rhieni. 

Trefniadau Cludiant 
 

Mae’r ysgol wedi ei lleoli ger Heol Redland, Penarth.  Cludir 
disgyblion o ardal Ddinas Powys ar un bws a’r rhai o  Sili a 
Phenarth Isaf ar fws arall. Mae amserlenni ar gael o’r swyddfa. 
Bydd y rhieni eraill yn gwneud eu trefniadau cludiant eu hunain 
drwy ddefnyddio ceir preifat neu gerdded eu plant i’r ysgol. 
Rydym yn annog rhieni i rannu ceir er mwyn  lleihau traffig. 

 

Amseroedd  
 

Mae diwrnod ysgol yn dechrau i bawb am 9 o'r gloch ac yn 
gorffen am 3.30.  Ni ddylai plant  gyrraedd yr ysgol yn rhy fuan 
yn y bore gan nad oes goruchwyliaeth ar eu cyfer. Agorir 
clwyd yr Ysgol am 8.50 pan fydd goruwchwiliaeth ar yr iard. 
Dylai’r plant  fod  yn  barod i ddod mewn i adeiladau'r ysgol yn 
brydlon erbyn 9.00.  Os bydd y tywydd yn ddrwg fe agorir y 
neuadd am 8.50. Casglwch eich plentyn yn brydlon os gwelwch 
yn dda.  Nid yw hi'n deg i'r plentyn nac i drefniadau'r ysgol os 
caiff ef neu hi eu casglu'n hwyr.  

  Cyfnod Sylfaen Adran Iau 

Bore 9:00 – 11:45 
Egwyl 10:30 – 10:45 

9:00 – 12:15 
Egwyl 10:50 – 11:05 

Cinio 11:45 – 12:45 12:15 – 1:15 

Prynhawn 12:45 – 3:30 
Egwyl 2:00 – 2:15 

1:15 – 3:30 
Dim egwyl 

Clwb Brecwast 

Mae gennym  Glwb Brecwast am ddim  sydd yn cael ei       
ariannu gan Y Cynulliad a gall pob plentyn fynychu hwn un-
waith y maent yn bump oed, ond rhaid cofrestru ymlaen llaw. 
I wneud hyn  cysylltwch â’r swyddfa.  Prif fwriad y clwb yw i 
sicrhau fod pob plentyn yn cael brecwast iachus ar 
ddechrau’r dydd. Amseroedd 8:00 – 8:35. 

Mae modd i’ch plentyn fynychu Clwb Carco sydd yn cwrdd 
yn neuadd yr Ysgol o 3.30 – 5.30. Am fanylion pellach 
cysylltwch â’r ysgol. 
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Bwyd yn yr Ysgol 

Darperir cinio yn yr ysgol ar gyfer canol dydd ac mae plant 
wrth eu bodd gyda’r fwydlen amrywiol. Mae’r gegin yn darparu 
ar gyfer anghenion llysieuol neu ddeiet feddygol.   
 
Gwneir pob taliad drwy ParentPay sydd yn cael ei osod fyny 
pan mae’ch plentyn yn dechrau yn yr ysgol.  Mae'n bwysig 
eich bod yn talu yn brydlon.  Mae’n bosib talu hanner tymor 
ymlaen llaw.  Gall teuluoedd sydd yn gymwys wneud cais am 
ginio ysgol rhad. Cysylltwch â’r Swyddfa am fanylion pellach.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyflogir staff cinio yn ystod yr awr ginio i edrych ar ôl y plant. 
Mae‘r Cynorthwywyr Dysgu hefyd yn goruchwilio yn ogystal â’r 
Pennaeth a’r staff dysgu. 
 
Dylai plant sydd yn dod â chinio parod ddod â hwn mewn 
blwch addas a'i gadw mewn bag.  Dylid rhoi enw'r plentyn a'i 
ddosbarth ar y ddau.  Peidiwch â danfon unrhyw gynhwysydd 
neu boteli gwydr. Gan ein bod yn rhan o gynllun Ysgolion 
Iach, ni chaniateir losin na diod felys yn y pecynnau bwyd. 
Sudd ffrwyth neu ddwr plaen i’w yfed os gwelwch yn dda – 
dim ‘squash’. 
  
Gall blant i ddod a ffrwyth neu ddewis iach arall  (yn unol â'n 
Polisi "Bwyta'n Iach") i’w fwyta yn ystod amser chwarae. 
Darperir ffrwyth i blant yn y Cyfnod Sylfaen am £1 yr wythnos. 
Rhoddir llaeth am ddim i bob plentyn yn y Cyfnod Sylfaen. 

Presenoldeb a 

Phrydlondeb 
 

Yn arbennig mewn ysgol 
Gymraeg ei chyfrwng mae 
presenoldeb cyson a phrydlon 
yn bwysig iawn i hyrwyddo 
addysgu effeithiol disgybl ac i 
wella rhediad esmwyth y 
dosbarthiadau a'r ysgol gyfan.  
 

Ymdrechwn i gadw 
presenoldeb yn uchel ac i 
sicrhau bod rheswm dilys dros 
unrhyw absenoldeb.  Rhaid i 
ysgolion, yn unol â'r gyfraith, 
gadw cofnod manwl o 
bresenoldeb gan gynnwys 
cofnod pendant: 
 os na fydd esboniad gan 

rieni neu warcheidwaid 
am yr absenoldeb,  

 os na fydd yna reswm 
digonol dros yr 
absenoldeb,  

 os fydd eich plentyn yn 
cyrraedd yn hwyr, 
cofnodir hyn ar y 
gofrestr. Mae’r gofrestr 
yn cau am 9.30. 

Mae’r Pennaeth a’r Swyddog 
Gweinyddol yn archwilio’r 
cofrestr yn fisol. 
Os fydd eich plentyn yn 
absennol o'r ysgol rhaid i ni 
dderbyn galwad ffôn i 
esbonio'r rheswm.   

 

Ni chaniateir gwyliau yn ystod 
y tymor. 
 

Salwch a Phresenoldeb 
 

Er ein bod yn awyddus iawn i 
blant i fynychu'r ysgol yn 
gyson ac yn brydlon nid ydym 
am i blant sy’n sâl fynychu’r 
ysgol.   Os nad yw'r plentyn 
yn iach ni ddylid, er lles pawb, 
ei ddanfon i'r ysgol.  Mae 
angen ffonio’r ysgol i egluro 
pob absenoldeb.  
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Meddyginiaeth 

Dim ond os bydd plentyn yn 
dioddef o salwch hir dymor (y 
gellir ond ei reoli gyda 
meddyginiaeth reolaidd), y 
byddwn yn fodlon rhoi 
meddyginiaeth yn yr ysgol, er 
mwyn peidio â tharfu ar addysg y 
plentyn (mae hyn yn cynnwys y 
fogfa). Dylid cysylltu'n 
ysgrifenedig â'r ysgol cyn anfon 
unrhyw foddion a rhaid llenwi 
ffurflen i gadarnhau trefniadau. 
 
Rhaid rhoi gwybod ysgrifenedig i'r 
ysgol os yw plentyn yn dioddef o’r 
fogfa neu gyflwr meddygol 
perthnasol arall.  Bydd yn rhaid i 
blant sy’n dioddef o’r fogfa gael 
gafael parod ar fewnanadlydd.  
Rhaid i rieni i osod label ar hwn 
sydd yn dwyn enw'r plentyn a'i 
ddosbarth a gwneud yn siwr bod 
y feddyginiaeth yn gyfoes.   Rhaid 
cadw mewnanadlwyr yn eu pecyn 
gwreiddiol. Ychwanegir y 
wybodaeth hon at gofnodion y 
disgybl.  Cyfrifoldeb y rhieni yw i 
sicrhau bod dyddiadau 
meddyginiaeth yn iawn. 

Damweiniau / Salwch 

Mae’r ysgol yn gofalu am bob 
agwedd o les y plant ac yn cadw 
llygaid am ddamwain neu salwch.  
Mewn achosion y credir sy’n rhai 
difrifol, neu bod amheuaeth, 
cysylltir â’r rhieni.  Gelwir 
ambiwlans mewn argyfwng.   Os 
nad ellir cysylltu â  rhieni/
gwarcheidwaid  bydd yr ysgol yn 
ceisio triniaeth gan y meddyg yn 
yr ysbyty.  Mewn mân achosion, 
hysbysir rhieni drwy ddanfon 
taflen bwrpasol adref gyda’r 
plentyn. 

Llau Pen 

Bydd pob ysgol o bryd i’w gilydd 
yn cael ymweliadau gan y rhain.   
A fyddech gystal ag archwilio 
gwallt eich plentyn yn gyson, ac 
os dewch o hyd i wyau neu lau 
dylid eu trin cyn bod y plentyn yn 
dychwelyd i’r ysgol. 

Polisi Cyfleoedd Cyfartal 

Mae’r ysgol yn ymroddedig drwy ei Lywodraethu, rheoli, 
trefniant a chynnwys cwricwlaidd i wneud yn siwr fod pob 
plentyn yn yr ysgol yn cael pob cyfle a chefnogaeth i 
gyrraedd ei lawn potensial ar gyfer datblygiad personol ac 
addysgiadol.  Wrth wneud hyn bydd cymuned gyfan yr ysgol 
yn cydweithio i wneud yn siwr na wahaniaethir yn erbyn 
unrhyw unigolyn neu grŵp ar sail rhyw, ethnigrwydd, lliw, 
crefydd neu anabledd.  O ganlyniad bydd naws yr ysgol yn 
adlewyrchu ethos o well cyfleoedd ar gyfer datblygiad unigol.  
Mae gan yr ysgol bolisi cyfleoedd cyfartal manwl.  Er nad yw 
ein safle na’r adeiladau wedi eu datblygu’n llawn i'w lletya 
byddem yn edrych yn gadarnhaol tuag at gynhwysiad 
disgyblion gydag anableddau corfforol ac ymdrechu, gyda 
chefnogaeth yr AALl,  i’w hintegreiddio i fywyd yr ysgol. 
 

Gwisg Ysgol 
  

Mae gan yr ysgol wisg.  Credwn fod cael gwisg ysgol yn 
gwneud pawb yn gyfartal ac yn rhoi’r teimlad o berthyn i’r 
disgyblion. Mae osgoi cystadleuaeth ddrud a niweidiol rhwng 
disgyblion. Anogwn bawb wisgo gwisg ysgol. Dyma'r wisg: 
 Bechgyn  - crys polo coch, trowsus Ilwyd, crys chwys. 

Haf - trowsus byr llwyd, crys polo coch. Esgidiau/
trainers du. 

 Merched  -  crys polo coch, sgert/trowsus llwyd, crys 
chwys/cardigan goch. Haf - ffrog "Gingham" coch a 
gwyn. Esgidiau/trainers du. 

 Dewisol - Cnu coch â bathodyn yr ysgol, ar gyfer tu 
allan yn unig. 

 Addysg Gorfforol: crys "T" coch , siorts du ac esgidiau 
addas.  Mae crysau T addysg gorfforol i’w cael gan yr 
ysgol. 

 
Gellir prynu gwisg ysgol o ‘A Class Apart’ (029 20515722) yn 
Dinas Powys www.aclassapart.co.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A wnewch chi roi enw'ch plentyn ar bob dilledyn ac ar 
unrhyw eiddo priodol arall. Anodd iawn yw dod o hyd i 
berchennog eiddo dienw. Os bydd eich plentyn wedi colli 
dilledyn neu unrhyw beth arall dylid, yn y man cyntaf, gysylltu 
â’r Athro/awes Dosbarth.  Cedwir eiddo coll sydd heb ei 
gasglu yn y cyntedd tu allan i’r neuadd a dylid cysylltu â ni os 
na ddaw'r eiddo i'r golwg.  Ni ddylid dod ag eiddo 

http://www.aclassapart.co.uk
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Cyfathrebu 
 

Cyfathrebwn gyda rhieni a 
gwarchodwyr mewn amryw 
ffyrdd. Bydd yna groeso i chi 
bob amser drafod materion dros 
y ffôn neu wneud apwyntiad i 
gwrdd â'r Pennaeth. Os 
byddwch am gysylltu â'r athro/
awes dosbarth neu am wneud 
apwyntiad i gyfarfod a hwy 
danfonwch nodyn atynt neu ei 
adael gyda'r Swyddog 
Gweinyddol.  Ni ddylech fynd i'r 
ystafell dosbarth gan fod hyn yn 
tarfu ar wersi'r plant. 
 
Byddwn yn anfon negeseuon 
testun a mae gan yr ysgol cryfrif 
Trydar. 
 
Anfonir cylchlythyrau dwyieithog 
trwy ebost, sy’n cynnwys 
gwybodaeth ynglŷn â'r ysgol, i 
rieni a gwarchodwyr bob hanner 
tymor. Gellir hefyd gweld y rhain 
ar wefan yr ysgol- 
www.ysgolpenygarth.cymru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae gan y Gymdeithas Rieni ac 
Athrawon (CRhA) hysbysfwrdd 
ar bwys y glwyd i iard yr ysgol.  
Fe arddangosir hysbysebion a 
phosteri ar ffenest y prif gyntedd 
hefyd. 
 
Trefnir nosweithiau agored bob 
tymor i roi cyfle i chi drafod 
cynnydd eich plentyn gyda’r 
athro/awes dosbarth.  Cewch 
adroddiad blynyddol ar y 
cynnydd hwnnw a chewch gyfle 
i drafod ei gynnwys gyda'r athro/
awes ar ddiwedd y flwyddyn. 

Anghenion Dysgu  Ychwanegol 
 

Mae gan blant anghenion dysgu ychwanegol os oes 
ganddynt anhawster dysgu.  Cânt anhawster dysgu :-  
 os cânt lawer mwy o anhawster i ddysgu na mwyafrif o 

blant o’r un oedran; 
 os oes ganddynt anabledd sy’n rhwystro neu’n eu arafu 

rhag defnyddio cyfleusterau addysgiadol o fath a 
ddarperir yn gyffredinol i blant o’r un oedran mewn 
ysgolion o fewn yr un awdurdod addysg leol 

Mrs Ann Sion yw’r athrawes Anghenion Dysgu Ychwanegol. 
Mae Llinos Misra o’r Bwrdd  Llywodraethwyr  wedi ei 
phenodi i sicrhau bod unrhyw anghenion a nodir yn derbyn 
darpariaeth. Mae rhieni'n chwarae rôl allweddol yn 
anghenion addysgol arbennig eu plentyn ac ymgynghorir â 
hwy ymhob cam o’r ddarpariaeth. 
Mae gan bob plentyn a adnabyddir fel rhai ag angen 
arbennig gynllun addysg unigol  sef rhaglen waith unigol/
grŵp.  Bydd y plentyn yn dal i ddilyn y Cwricwlwm Cyfnod 
Sylfaen a’r Cwricwlwm Cenedlaethol. 
 
Bydd yr ysgol yn gwneud defnydd llawn o fewnbwn arbenigol  
sydd ar gael drwy Wasanaeth Cefnogi Disgyblion  Awdurdod 

Adrodd i Rieni  

Cynhelir noson rieni bob 
tymor er mwyn rhoi cyfle i 
chi drafod cynnydd eich 
plentyn gyda’r athro/awes 
dosbarth.    Bydd rhieni/
gwarchodwyr yn derbyn 
adroddiad ysgrifenedig ar 
eu plentyn ar ddiwedd 
tymor yr haf.  Cewch gyfle 
i drafod ei gynnwys gydag 
athro/awes ddosbarth eich 
plentyn. 

Diogelu Plant 

Mrs Iona Edwards yw’r Swyddog Amddiffyn Plant a Mrs Ann 

Sion yw’r dirprwy. Mae gan bob aelod o’r ysgol gyfrifoldeb am 

ddiogelu ac amddiffyn plant. Os oes gan aelodau o staff bry-

deron ynglyn ag esgeulustra neu gamdrim corfforol, emosi-

ynol neu rywiol yna mae’n ddyletswydd ar y staff yn unol â 

Threfn Diogelu Plant y Sir  i  son am y mater wrth Swyddog 

Amddiffyn Plant yr Ysgol.  Ar ôl ymgynghoriad pellach gyda 

chyd-weithwr proffesiynol yn ogystal ag asianteithau perthna-

sol e.e. Gwasanaeth Iechyd neu Gymdeithasol, gwneir 

penderfyniad a oes angen gweithredu neu peidio.  Oherwydd 

natur y cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod y 

mater gyda’r rhieni cyn cyfeirio. Y Llywodraethwraig sydd a 

http://www.ysgolpenygarth.cymru
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Addysg Grefyddol a        

Chyd-addoli 

Nid oes gan yr ysgol berthynas 
ag unrhyw enwad arbennig, ac 
mae’r cwrs Addysg Grefyddol yn 
gwrs astudiaeth gyffredinol sy'n 
dilyn y cynllun gwaith a osodir 
gan yr Awdurdod Addysg Lleol.  
Mae gan rieni'r hawl i dynnu eu 
plant allan o sesiynau Addysg 
Grefyddol os oes rhesymau 
digonol.  Mewn achlysuron o’r 
fath ni ellir darparu unrhyw wersi 
eraill. 
 
Yn ein hysgol seilir ein haddysg 
grefyddol ar brofiadau'r plant a'u 
perthynas â'r byd o'u cwmpas 
ac adlewyrcha’r prif grefyddau a 
gynrychiolir ym Mhrydain Fawr. 
Gan dderbyn ein byd aml-
ddiwylliannol rydym yn annog 
ymwybyddiaeth a pharch tuag at 
gredoau a daliadau eraill. 
 
Cydaddolir yn ddyddiol unai yn y 
neuadd fel Ysgol Gyfan neu 
Adran, neu mewn ystafelloedd 
dosbarth unigol.  Mae gan rieni 
hawl i ofyn i'w plant gael eu 
tynnu allan o addoliad o’r fath.  
Dylai'r rhieni roi gwybod yn 
ysgrifenedig i'r ysgol os byddant 
am hyn i ddigwydd. 

 
Cymdeithas Rieni ac 

Athrawon 

Rydym yn 
ffodus i gael 
Cymdeithas 
Rieni ac 
Athrawon 
gefnogol iawn 
sy’n  gweithio'n 
galed dros yr 
ysgol.  Maent 
yn cynnal 
amrediad o 
weithgareddau 
er mwyn 

datblygu bywyd cymdeithasol yr 
ysgol a chodi cyllid ychwanegol 
er budd y disgyblion.  

Addysg Bersonol a Chymdeithasol  (gan gynnwys 

Addysg Rhyw) 

Canolbwyntir ar godi ymwybyddiaeth a datblygu y 
sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i hybu lles iechyd. 
Mae'r egwyddorion sylfaenol sy'n ymwneud ag Addysg 
Iechyd yn rhan o ethos ein hysgol ac felly ni ellir eu 
gwahanu o addysgu pwnc na gofal bugeiliol.  Mae’r 
cwricwlwm yn datblygu’n raddol wrth i’r plentyn 
ddatblygu trwy’r ysgol. 
 
Mae Addysg Rhyw yn agwedd gyfannol o'n rhaglen 
Addysg Iechyd a thrafodir y mater yn ofalus ac yn 
synhwyrol gan ystyried materion priodol megis 
aeddfedrwydd y plant a chyd-destun y wybodaeth.  
Cyflwynir Modwl Addysg Ryw benodol yn nhymor yr haf 
i flwyddyn 6.  Anogir y plant i “werthfawrogi gwerthoedd 
moesol a gwerth bywyd teuluol” Ddeddf Addysg 2, 1986 
- Adran 46.  
 
Hysbysir y rhieni ymlaen llaw ynglŷn â'r gwersi Addysg 
Ryw yma ac mae ganddynt y dewis i weld y deunyddiau 
a ddefnyddir i gyflwyno’r pwnc.  Mae gan rieni'r hawl i 
wrthod cynnwys eu plentyn mewn gwersi addysg ryw, 
ond mae'r llywodraethwyr a'r athrawon yn awyddus bod 
yr ysgol yn darparu addysg o'r fath.  
Credwn fod gan rieni rôl allweddol yn yr agwedd yma o 
addysg eu plentyn a gobeithio y byddant yn barod i ateb 
cwestiynau a allai godi o bryd i'w gilydd. 
 

Gweithgareddau Chwaraeon 

Mae gan yr ysgol Neuadd Chwaraeon Gymunedol odidog 
a safle ardderchog ar gyfer y gweithgareddau hyn. Rydyn 
yn gwneud y gorau ohonynt i ddatblygu iechyd a sgiliau 
chwaraeon a chymdeithasol y disgyblion.  

Yn ogystal â gwersi 
Addysg Gorfforol (sy’n 
cynnwys, rygbi, pêl-
droed, pêl-rwyd, dawns, 
cyfeiriannu, criced, tenis, 
athletau,  gymnasteg a 
nofio) rydym yn cymryd 
rhan mewn 
cystadlaethau rhyng-
ysgolion, yr Urdd yn 
lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol. Rydym 
hefyd yn un o ‘Ysgolion 
Iach’ y Fro.   

Dathlir ein cyfranogiad a’n llwyddiant mewn 
cylchlythyrau, gwasanaethau ac yn y wasg. Trefnir 
gwersi Nofio blynyddol ar gyfer plant B5 dros bythefnos 
yng Nghanolfan Hamdden Cogan. 
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Disgyblaeth a Rheolau'r Ysgol 

Rhown bwyslais yn Ysgol Pen-y-Garth ar ddatblygu hunan 
ddisgyblaeth y disgybl, ymwybyddiaeth diogelwch a pharch 
a gofal tuag at eraill.   Rydym yn canolbwyntio ar reoli 
ymddygiad yn gadarnhaol gyda phwyslais benodol ar 
ganmoliaeth a chlod.  Mae copi o reolau i’w weld ymhob 
dosbarth a’r rhai pherthnasol o gwmpas adeilad yr ysgol.  
Dyma rai enghreifftiau: 
 Rhaid siarad Cymraeg bob amser (ag eithrio yn y 

gwersi Saesneg) 
 Cofiwch fod yn gwrtais a dangos parch tuag at eraill. 
 Rhaid cerdded (nid rhedeg) o fewn yr adeilad 
 Rhaid gofyn caniatâd cyn gadael y dosbarth  
 
Datblygir perthynas adeiladol a chydweithredol rhwng y 
cartref â'r ysgol er mwyn i'r plentyn ddeall yr hyn sy'n 
ddisgwyliedig ohono ac i annog hunan ddisgyblaeth.  
Disgwyliwn safon uchel o ddisgyblaeth ac ymfalchïwn yn y 
safon hwnnw. 
 
Os na fydd plentyn yn ymateb i'r agwedd rhagweithredol o’n 
polisi disgyblaeth bydd yn rhaid ymateb yn adweithiol. Fe 
ddisgyblir  bob  plentyn  gan  ei  athro/athrawes yn y man 
cyntaf.  Os na fydd y plentyn yn ymateb, neu os bydd y 
digwyddiad yn galw am hynny, bydd y Pennaeth yn delio â'r 
mater gan gysylltu â'r rhieni os bydd angen. Gall y plentyn 
golli breintiau fel rhan o'r broses. Wrth reswm ni ddefnyddir 
cosb gorfforol.  Mae’r mathau o ymddygiad yr ydym yn eu 
gweld yn annerbyniol yn cynnwys: amharu ar ddiogelwch, 
hapusrwydd ac addysg disgyblion eraill, dangos amharch 
tuag at unigolion neu eiddo, gwrthod cydymffurfio gyda 
rheolau sydd eu hangen ar gyfer rhediad esmwyth yr ysgol. 
 
Mae’r ysgol yn ystyried bwlio yn weithred ddifrifol ac rydym 
yn wyliadwrus am ymddygiad annerbyniol o’r fath.  Rydym 
am i rieni ein hysbysu pan ddônt i wybod am ymddygiad o’r 
fath. Caiff sylw yn unol â’n polisi. 
 
Y gosb eithaf yw cyfnod o ddiarddeliad. Fe weithredir y 
mesur hwn mewn cydweithrediad â chorff Llywodraethol yr 

Polisi Talu ac Ymweliadau 

Addysgiadol 

Mae ein hysgol yn ymroddedig i 
ddarparu cyfle cyfartal i bob 
disgybl.  Byddwn yn trefnu rhai 
teithiau addysgiadol sy’n 
gysylltiedig â gwaith y dosbarth, 
neu yn gwahodd cwmniau theatr 
i’r Ysgol.   Er mwyn trefnu 
gweithgareddau o’r math mae’n 
rhaid gofyn am gyfraniadau 
gwirfoddol.  Os na fyddwn yn 
derbyn digon o gyfraniadau efallai 
bydd yn rhaid i ni ohirio neu 
ganslo’r ymweliad. Os bydd 
unrhyw un yn cael anhawster i 
gyfrannu cofiwch gysylltu â’r 
Pennaeth.  Caiff achosion o’r fath 
eu trin yn gwbl gyfrinachol a 
chaiff pob achos ei drin yn unigol. 
 
Bob blwyddyn bydd plant 
blwyddyn 5 (fel rhan o gynllun 
pontio i’r ysgol Uwchradd)  yn 
cael cyfle i fynychu cwrs iaith yng 
Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog.   

Cânt gyfle i gymdeithasu a 
chwrdd â phlant blwyddyn 5 yr 
ysgolion Cymraeg eraill fydd yn 
mynychu Ysgol Gyfun Bro 
Morgannwg. Mae'r cwrs hwn 
hefyd  yn cyfrannu'n werthfawr at 
Gymraeg ac ymwybyddiaeth o 
ddiwylliant Cymreig y plant.  
Byddant yn cael eu  dysgu am yr 
ardal ac yn cael cyfle i fod mewn 
awyrgylch gwbl Gymraeg am 
wythnos gyfan, gydag amserlen 
lawn wedi ei threfnu.   Mae hwn 
yn gyfle gwerth chweil ac rydym 
yn awyddus iawn i bob un i gael 
mynd ar y cwrs.  

Iechyd a Diogelwch 

Cymerir pob gofal posib am ddiogelwch y plant tra byddant 

yn yr ysgol.  Os bydd plentyn yn sâl neu yn cael damwain 

byddwn yn cysylltu gyda’r rhieni.   

Ni chaniateir i blentyn i adael yr ysgol yn gynnar heb 

ganiatad. Os fydd newid yn nhrefniadau mynd adref, 

gofynnwn i rieni i roi gwybod i’r ysgol mewn da bryd. 

Rhaid i bob ymwelydd i ymweld a’r brif fynedfa er mwyn 

arwyddo mewn. Os fydd ymwelydd yn ymddwyn yn anad-

das tuag at ddisgybl neu aelod o staff yna gofynnir iddynt 

adael yr ysgol ar unwaith a chysylltir a’r heddlu pan fo 

hynny’n briodol. 
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Gwaith Cartref 

Ein nod yw annog plant i 
ddarllen adref gyda'u rhieni, ac i 

ymweld â'u llyfrgell leol.  Mae 
amledd y gwaith cartref yn 

cynyddu gydag oedran y plant.  
Gall gwaith cartref gynnwys y 

mathau canlynol o 
weithgareddau - darllen, dysgu 
ar gof (sillafu, tablau, bondiau 

rhif, barddoniaeth ayb), 
ysgrifennu, paratoi, gwneud 

gwaith ymchwil neu dasg 
greadigol.  Gwneir  hyn er 
mwyn atgyfnerthu gwaith y 
dosbarth yn ôl y gofyn a'r 

angen.  Disgwylir i'r disgybl 
ymateb i'r her a gofynnwn am 
eich cydweithrediad yn hyn o 
beth.  Gallwch helpu e.e. drwy 

wneud yn siwr bod cyfle digonol 
i wneud gwaith cartref a’i fod 
yna’n cael ei ddychwelyd i’r 

ysgol. 

Gweithgareddau Allgyrsiol 

Bydd yr ysgol yn cynnal llawer o 
weithgareddau allgyrsiol i’r Adran 
Iau e.e. Pêl-rwyd, Rygbi, 
Perfformio a Gwyddbwyll. 

O flwyddyn 3 ymlaen cynhelir 
gwersi Telyn, Soddgrwth, Ffidil, 
Canu, Offerynnau Pres a 
Chwythbrennau .  Rhaid i'r rhieni i 
dalu ar gyfer y gwersi gan na fedr 
yr ysgol eu cyllido. 
Cefnogir nifer o achlysuron da 
gan y plant gan gynnwys e.e. 
NSPCC, Bobath, Marie Curie, 
Barnados, Starlight, wrth godi 
arian drwy gynnal 
gweithgareddau allgyrsiol.  

Cysylltiad â’r Gymuned 

Rydym yn datblygu ein cysylltiad gyda'r Gymdeithas 
Gymreig yn lleol, ar lefel y Sir ac yn Genedlaethol.  
Gwnawn hyn e.e. wrth ymuno â gweithgareddau'r Urdd a'r 
Cyngor Llyfrau, cyfrannu at gyngherddau lleol, cadw 
cysylltiad â'r Capel a chymdeithasau lleol .  Gwahoddir 
aelodau o'r gymuned i'r ysgol ac fe fyddwn yn cyfrannu i 
ystod o weithgareddau yn y gymuned. Rhydd hyn gyfle i'r 
gymuned ymfalchïo yn yr ysgol ac i'r plant i gyfrannu tuag 
at fywyd eu cymuned a'u cymdeithas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yr Heddlu Cymunedol 

Bydd yr Heddlu Cymunedol yn ymweld â'r ysgol yn aml i 
gwrdd yn anffurfiol â’r plant ac i gyfrannu at y Cwricwlwm.  
Byddant yn trafod amrediad eang o faterion ond bydd y prif 

Trefniadau ar gyfer Cwynion   

Ymdrechwn i ymateb i gwynion neu sylwadau cyn gynted 
ag y bo modd ac yn y modd mwyaf effeithiol.  
Mae yna 3 cam i’r drefn : 
Cam 1 - anffurfiol (llafar neu ysgrifenedig) i’w chyfeirio i 
staff yr ysgol 
Cam 2 -  ffurfiol (os na ellir datrys y gwyn yn foddhaol yn 
cam 1) yn ysgrifenedig – i’r Pennaeth  
Cam 3 – ffurfiol (os na ellir datrys y gwyn yn foddhaol yn 
cam 2)– yn ysgrifenedig at bwyllgor cwynion y 
Llywodraethwyr a fydd yn penderfynu os yw’r mater yn un 
i'r Corff Llywodraethol neu i'r AALl. 


