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Croeso
Mae dewis yr ysgol gywir i’ch plentyn yn hollbwysig 
ac mae rhieni’n awyddus i sicrhau addysg dda i’w 
plant, eu bod yn hapus ac yn ddiogel. Yn Ysgol Gyfun 
Gymraeg Llangynwyd, cynigwn yr holl agweddau hyn 
mewn awyrgylch Cymraeg a Chymreig.  Ysgol Gyfun 
Gymraeg Llangynwyd yw’r unig ysgol uwchradd 
cyfrwng Cymraeg yn sir Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym 
yn dathlu cyfoeth hanes Cymreig yr ardal ac yn 
ymfalchïo yn ein llwyddiant ac yn ein gallu i ddatblygu 
dinasyddion sy’n hollol ddwy-ieithog cyn iddynt 
adael yr ysgol. Sefydlwyd yr ysgol ym Medi 2008 ac 
ymfalchïwn ym mrwdfrydedd, egni ac ymroddiad 
ein staff, dysgwyr, rhieni ac ein hysgolion cynradd, 
wrth adlewyrchu’r dymuniad i gynnig addysg cyfrwng 
Cymraeg o’r safon uchaf. Fel Tîm Llan gyda’n gilydd 
anelwn am y gorau, er mwyn cyflawni ein potensial  
a llwyddo. 

Cynigir yr un cyfle cyfartal i bob dysgwr ddatblygu 
hyd eithaf ei allu i fod yn Uchelgeisiol a Galluog, yn 
Egwyddorol a Gwybodus, yn Fentrus a Chreadigol, yn 
Iach a Hyderus. 

Mr Meurig Jones 
Prifathro



Nod ac amcanion 
yr ysgol yw:
•   Hyrwyddo ethos Tîm Llan fel dysgwyr, staff, rhieni 

a llywodraethwyr, wrth gydweithio’n effeithiol â’n 
gilydd i sicrhau llwyddiant pob dysgwr ac enw  
da yr ysgol.

•   Creu cymdeithas fyw lle y gwerthfawrogir 
gwerthoedd moesol ac ysbrydol a lle y pwysleisir 
rhinweddau megis cyfiawnder, gonestrwydd, 
ymddiriedaeth, goddefgarwch ac ymdeimlad  
o ddyletswydd.

•   Rhoi cyfle i bob dysgwr feistroli’r grefft o gyfathrebu 
drwy’r Gymraeg a’r Saesneg, gan bwysleisio’r 
Gymraeg fel iaith naturiol ac  
addysgol yr ysgol.

 •   Datblygu’r ethos o Dîm Llan, drwy gynorthwyo’r 
dysgwr i ddatblygu sgiliau ar gyfer byd gwaith a fydd 
yn ei alluogi i weithio fel aelod o dîm ac  
yn annibynnol.

 •   Paratoi pob dysgwr i fyw fel aelod cyfrifol a 
gwerthfawr o’r gymdeithas, i ddatblygu perthynas 
gadarnhaol gydag eraill ac i ddatblygu hunan-barch 
a pharch at bobl, eiddo a’r amgylchedd.

 •   Cynorthwyo’r dysgwr i werthfawrogi treftadaeth a 
diwylliant Cymru ac i fedru cyfrannu at gymdeithas 
amlieithog yng Nghymru, Ewrop a’r byd.

 •   Sicrhau cyfleoedd priodol i holl aelodau staff yr 
ysgol i ddatblygu’n broffesiynol.
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Gwybodaeth 
Gyffredinol
Pennaeth: 
Mr Meurig Jones

Cadeirydd Llywodraethwyr: 
Mr Geraint Isaac

Cyfeiriad: 
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Llangynwyd, 
Maesteg, Pen-y-bont, CF34 9RW

Cysylltu â’r ysgol 

Mae modd cyfathrebu â’r ysgol trwy’r  
dulliau canlynol:

Ffonio ar  
01656 815700

Gyrru e-bost i  
post.yggllangynwyd@bridgend.gov.uk

Gofynnir i rieni nodi beth yw pwrpas yr alwad fel bod y 
swyddfa’n gallu cyfeirio’r alwad i’r person perthnasol a/
neu pasio neges ymlaen i’r person perthnasol. 

Ni fydd modd siarad ag athro dosbarth neu bwnc 
yn uniongyrchol. Os oes angen pasio neges bwysig 
ymlaen i ddysgwr, gwneir hyn ar ddechrau neu  
diwedd gwers.

Nid yw wastad yn bosib siarad yn syth gydag aelod 
o’r Uwch Dîm Arwain. Caiff neges ei basio ymlaen i’r 
person perthnasol.

System tecstio:  
Mae system tecstio mewn defnydd yn yr ysgol. Gall 
rieni sicrhau bod yr ysgol yn cael gwybod os yw rhif 
ffôn symudol yn newid.

Llinell Absenoldeb:  
Er mwyn i ni allu prosesu gwybodaeth am 
absenoldebau mor effeithlon â phosib, mae llinell 
uniongyrchol gennym ar gyfer recordio neges am 
absenoldeb dysgwr.

Rhif ffôn y linell hon yw 01656 815708.

Gwefan:   
Ceir gwybodaeth ddiweddaraf ar wefan yr ysgol o 
ddigwyddiad, llwyddiannau a dyddiadau pwysig  
www.yggllangynwyd.cymru 

Google Classroom:  
Defnyddir Google Classroom i osod a chwblhau gwaith 
ac i hysbysu rhieni/gwarcheidwaid.  Gofynnwn i chi 
sicrhau bod eich cyfeiriad e-bost yn gyfredol. 



Defnyddio’r 
Gymraeg
Crëwyd Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd er mwyn 
cyflwyno addysg Gymreig a chyfrwng Cymraeg i blant. 
Un o brif nodau’r ysgol yw cynnal cymuned Gymreig a 
rhoddir statws uchel i’r iaith Gymraeg ac i ddiwylliant 
ein gwlad.

Ni wneir hynny mewn awyrgylch ynysig, mewnblyg, 
ond o fewn fframwaith ysgol gyfan ac ystod o 
weithgareddau sy’n ymestyn gorwelion y dysgwyr 
ymhell tu hwnt i ffiniau’r ardal a ffiniau Cymru. Rhoddir 
lle amlwg i ddysgu ieithoedd tramor ac i deithiau sy’n 
rhoi profiadau o wledydd eraill yn Ewrop a thu hwnt.  
Gwneir pob ymdrech i feithrin dealltwriaeth y dysgwyr 
o ddiwylliannau a ffyrdd o fyw pobl o bob cenedl.

Daw dros hanner dysgwyr yr ysgol o gartrefi lle siaredir 
dim, neu ond ychydig o Gymraeg.  Oriau ysgol yw prif 
gyfle’r dysgwyr hyn i ymarfer eu Cymraeg.  Mae’r ysgol, 
felly, yn disgwyl i bob dysgwr siarad Cymraeg yn holl 
weithgareddau’r ysgol ac yn erfyn ar rieni i roi pob 
anogaeth iddynt.

Yn gynyddol gwelir bod yr iaith Gymraeg a 
dwyieithrwydd yn fanteision economaidd yn eu 
hunain. Mae’r galw am wasanaethau a gweithwyr 
dwyieithog yn cynyddu’n ddramatig ac yn parhau i 
wneud hynny.  Felly, mae cael caffael da ar y Gymraeg 
a sicrhau graddfa uchel o ddwyieithrwydd, neu hyd yn 
oed amlieithrwydd, yn gymwyseddau gwerthfawr a all 
hyrwyddo ansawdd bywyd unigolion.

Anogir pob dysgwr i ymaelodi â’r Urdd gan fod yna 
lawer iawn o weithgareddau yn cael eu trefnu o 
dan faner yr Urdd yn ystod y flwyddyn.  Mae hyn yn 
cynnwys cystadlaethau chwaraeon, cystadlaethau 
gwaith cartref a gwaith llwyfan Eisteddfod yr Urdd, 
ymweliadau â’r gwersylloedd, teithiau i gefnogi timau 
pêl-droed a rygbi Cymru, teithiau eraill gan gynnwys 
rhai tramor.

Trefn y Dydd

Amseroedd y dydd
08:40 – 09:00 Cofrestru

09:00 – 09:50 Gwers 1

09:50 – 10:40 Gwers 2

10:40 – 10:55 Egwyl

10:55 – 11:45 Gwers 3

11:45 – 12: 35 Gwers 4

12:35 – 13:20 Cinio

13:20 – 14:10 Gwers 5

14:10 – 15:00 Gwers 6

15:00 Diwedd y dydd

Mae cyrraedd i gofrestru yn brydlon yn bwysig gan y gall fod yn hwyr gael ei gyfrif fel absenoldeb.  Os bydd 
dysgwr yn cyrraedd yn hwyr rhaid iddo/iddi fynd i’r swyddfa i hysbysu’r ysgrifenyddes.



Datganiad  
ar y Cwricwlwm
Blwyddyn 7 - 9 
Ym mlynyddoedd 7 i 9 mae’r dysgwyr yn astudio’r 
pynciau canlynol:

CRAIDD – 
Cymraeg, Saesneg,  
Mathemateg, Gwyddoniaeth

ALLGRAIDD – 
Dylunio a Thechnoleg, Technoleg Gwybodaeth, 
Dyniaethau, Sbaeneg, Cerddoriaeth, Celf, Drama, Lles, 
Tystysgrif Her Sgiliau

Ym mlwyddyn 9 caiff dysgwyr ddewis eu pynciau i’w 
dilyn ym mlynyddoedd 10 ac 11 o nifer o  
golofnau dewis.

Blwyddyn 10 - 11 
Ym mlwyddyn 10 ac 11 cynigir 3 math o gwrs:

1.   Cyrsiau craidd, gorfodol di-arholiad: cyfeirir yn y 
fan yma at ABCh (addysg bersonol a chymdeithasol 
sy’n cynnwys addysg rhyw), addysg gyrfaoedd, 
dyniaethau, iechyd a lles ac addysg gorfforol.

2.   Craidd gorfodol sy’n arwain at arholiad: cyfeirir yma 
at wyddoniaeth, Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a’r 
Tystysgrif Her Sgiliau.  Mae’r mwyafrif o ddysgwyr 
yn sefyll arholiadau iaith a llenyddiaeth yn y ddwy 
iaith graidd.

3.   Cyrsiau dewisol sy’n arwain at arholiad: cyfeirir yma 
at gyrsiau TGAU a galwedigaethol canolradd

Blwyddyn 12 - 13 
Yn y chweched dosbarth (Blwyddyn 12 a 13) cynigir 
pedwar math o gwrs fel rhan o Fagloriaeth Cymru.  
Mae pob myfyriwr yn dilyn y Fagloriaeth gan 
ddewis o blith y cyrsiau dewisol fel rhan ohono.

1.   Craidd gorfodol di-arholiad:  
cynhwysir addysg grefyddol, addysg gorfforol a 
rhaglen Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) 
eang. (Mae’r rhain yn cael eu cyflwyno yn ystod cyfnod 
bugeiliol a diwrnodau Her).

2.   Astudir Cymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau  
gan bob myfyriwr.

3.  Cyrsiau galwedigaethol uwch.

4.   Cyrsiau uwch gyfrannol (UG) a safon uwch  
(lefel A) hyd at 30 o bynciau.

Mae yna lu o weithgareddau gwirfoddol sy’n caniatáu 
cyfleoedd da i fyfyrwyr chweched dosbarth ddatblygu 
eu sgiliau personol ac i feithrin eu gallu i gymryd 
cyfrifoldeb ac i arwain.



Dysgwr 
LLAN
Yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd rydym yn annog dysgwyr i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad personol, 
yn ffocysu’n arbennig ar fod yn Llwyddiannus, Arweiniol a Nerthol mewn bywyd. 

Llwyddiannus – Rwyf yn ddysgwr uchelgeisiol a gwybodus
Rwy’n gosod safonau uchel i’m hun ac yn chwilio am heriau ac yn eu mwynhau

Rwy’n datblygu corff o wybodaeth ac mae gen i’r sgiliau sydd eu hangen i gysylltu’r wybodaeth honno a’i chymhwyso at wahanol cyd-
destunau

Rwy’n ymholgar ac yn mwynhau datrys problemau

Rwy’n gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg

Rwy’n gallu egluro’r syniadau a chysyniadau rwy’n eu dysgu 

Rwy’n gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn gwahanol gyd-destunau

Rwy’n deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol

Rwy’n defnyddio technolegau digidol yn greadigol i gyfathrebu a dod o hyd i wybodaeth a’i ddadansoddi

Rwy’n ymchwilio ac yn gwerthuso fy nghanfyddiadau yn feirniadol 

Rwy’n canfod, yn gwerthuso ac yn defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn

Arweiniol – Rwyf yn gyfrannwr mentrus, creadigol ac yn ddinesydd egwyddorol
Rwy’n cysylltu a chymhwyso gwybodaeth a sgiliau i greu syniadau a chynhyrchion

Rwy’n meddwl yn greadigol er mwyn ail-lunio a datrys problemau

Rwy’n adnabod cyfleoedd ac yn manteisio arnynt

Rwy’n mentro’n bwyllog

Rwy’n arwain ac yn chwarae rolau gwahanol mewn timau yn effeithiol ac yn gyfrifol

Rwy’n mynegi syniadau ac emosiynau drwy wahanol gyfryngau

Rwy’n rhoi egni a sgiliau fel bod pobl eraill yn elwa

Rwy’n barod i chwarae rhan llawn ym mywyd yr ysgol 

Rwy’n trafod materion cyfoes ar sail gwybodaeth a gwerthoedd personol

Rwy’n deall ac yn arfer gyda chyfrifoldebau a hawliau dynol a democrataidd

Rwy’n wybodus am fy niwylliant, fy nghymuned, cymdeithas a’r byd fel ag y mae nawr ac fel y bu yn y gorffennol

Rwy’n parchu anghenion a hawliau pobl eraill fel aelod o gymdeithas amrywiol

Rwy’n dangos fy ymrwymiad i sicrhau cynaliadwyedd y blaned

Rwy’n barod i fod yn ddinesydd i Gymru a’r byd

Nerthol – Rwyf yn unigolyn iach, hyderus
Mae gen i werthoedd sicr ac rwyf wedi sefydlu credoau ysbrydol a moesegol

Rwy’n meithrin lles meddyliol ac emosiynol drwy ddatblygu hyder, cadernid ac empathi

Rwy’n cymhwyso gwybodaeth am effaith deiet ac ymarfer iechyd corfforol a meddyliol yn fy mywyd bob dydd

Rwy’n gwybod sut i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cymorth sydd ei angen i gadw’n ddiogel ac yn iach

Rwy’n cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol

Rwy’n gwneud penderfyniadau pwyllog ynghylch fy ffordd o fyw ac yn rheoli risg

Mae gen i’r hyder sydd ei angen i gymryd rhan mewn perfformiadau

Rwy’n ffurfio perthnasoedd cadarnhaol wedi’u selio ar ymddiriedaeth a pharch at ein gilydd

Rwy’n wynebu heriau ac yn eu trechu

Mae gen i’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddelio gyda’n mywyd pob dydd mor annibynnol ag sy’n bosib

Rwyf yn cyfrannu yn cadarnhaol i’r gymdeithas ehangach

Rwy’n deall ac yn ystyried effaith gweithredoedd wrth ddewis a gweithredu



Mae symud o’r ysgol gynradd i’r uwchradd yn gam 
pwysig ac yn gam mawr i blentyn ei gymryd.  Mae’r 
ysgol yn ymwybodol o hyn ac wedi datblygu rhaglen i 
geisio sicrhau bod y trosglwyddo yn broses ddibryder 
i bob dysgwr sydd yn dod atom.  Trefnir noson agored 
ar gyfer pob teulu sy’n ystyried anfon plentyn i Ysgol 
Gyfun Gymraeg Llangynwyd.  Mae croeso hefyd i 
deuluoedd unigol gysylltu â ni i drafod unrhyw agwedd 
o fywyd Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yr hoffent 
gael mwy o wybodaeth amdano neu i ymweld  
â’r ysgol.  

Yn ystod tymor yr haf bydd yr Arweinydd Cynnydd a 
Lles sy’n gyfrifol am bontio o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7, 
ynghyd â’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol 
yn ymweld â phob plentyn yn ei ysgol gynradd.  
Hefyd trefnir diwrnodau trwy gydol blwyddyn 5 a 6 i’r 
dysgwyr ymweld â’r ysgol er mwyn i’r plant gyfarwyddo 
gyda threfn y dydd, dod i adnabod ei gilydd, y staff 
a’r ysgol a chael cyfle i holi unrhyw gwestiynau cyn 
dechrau ym mis Medi.

Yn ystod y tymor cyntaf mae rhieni yn derbyn 
adroddiad cynnydd ac i’w ddilyn noson rieni i drafod 
cynnydd y dysgwr yn y pynciau.

Credwn fod y drefn o drosglwyddo o’r cynradd i’r 
uwchradd, a sicrhau bod bob plentyn yn setlo’n gyflym 
yn y flwyddyn gyntaf, yn un gynhwysfawr a’i bod yn 
gweithio’n effeithiol.

Yn ychwanegol at hyn mae’r ysgol yn annog pob rhiant 
i gysylltu â ni ynglŷn ag unrhyw agwedd o fywyd yr 
ysgol yn ôl yr angen, ac i beidio ag oedi rhag gwneud 
hynny.  Rydym am gydweithio mewn partneriaeth glos 
gyda theuluoedd.

Trosglwyddo  
o’r Cynradd

Gwybodaeth am 
Dderbyn Dysgwyr
Fe drefnir ymweliadau i rieni a dysgwyr fel rhan 
annatod o’n cynllun pontio.  Dilynwn bolisi derbyn yr 
Awdurdod Addysg sydd ar gael gennym ni neu gan yr 
Adran Addysg.



Chweched 
Dosbarth
Nod Chweched Dosbarth Ysgol Gyfun Gymraeg 
Llangynwyd yw darparu addysg o’r radd flaenaf, 
cyfleoedd amrywiol ac eang a’r gefnogaeth 
angenrheidiol er mwyn i bob myfyriwr i wireddu ei 
botensial a’i ddyheadau i’r dyfodol a hynny mewn 
awyrgylch Gymraeg a Chymreig. Mae’r Chweched 
Dosbarth yn rhan hanfodol o fywyd Ysgol Gyfun 
Gymraeg Llangynwyd. Ceir yma ddewis eang o gyrsiau, 
sy’n medru cynnig rhywbeth i bawb, yn enwedig wrth i 
ni gyd-weithio yn llwyddiannus ag Ysgol Llanhari.

Mae blynyddoedd 12 a 13 yn agored i fyfyrwyr sy’n 
cwrdd â holl ddisgwyliedig Chweched Dosbarth Ysgol 
Gyfun Gymraeg Llangynwyd. Disgwylir i bob darpar 
fyfyriwr gwrdd â’r gofynion academaidd a gofynion 
personol. Bydd pob myfyriwr sydd wedi ennill 5 
gradd C neu uwch TGAU gydag o leiaf un ohonynt 
yn bwnc craidd (Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, 
Gwyddoniaeth) yn astudio 3 chwrs lefel 3 (Safon Uwch 
/ BTEC) a’r Tystysgrif Her Sgiliau er mwyn cyflawni 
Bagloriaeth Cymru. Disgwylir i fyfyrwyr yn y Chweched 
Dosbarth gyfrannu at ethos yr ysgol gan hybu defnydd 
yr iaith Gymraeg, yn ogystal â bod yn fodelau rôl 
cadarnhaol i’r dysgwyr iau.

Mae’r ysgol yn cynnig profiadau gwerthfawr allgyrsiol o 
dimoedd Chwaraeon i ensemble cerddorol; prosiectau 
STEM a pherfformiadau dramatig. Yn ogystal, ceir 
cyfleoedd i gyflawni amrywiaeth o weithgareddau 
gwirfoddol fel rhan o gymhwyster Tystysgrif Her Sgiliau 
megis rhedeg clybiau i ddysgwyr iau ar brynhawn 
dydd Gwener, fel rhan o gymhwyster Dug Caeredin, 
cydweithio gyda mudiad Yr Urdd fel Arweinyddion 
Chwaraeon a Llysgenhadon hefyd gydag elusennau 
lleol a rhyngwladol. Trwy hyn ceir cyfleoedd gwerthfawr 
i ddatblygu’n ddinasyddion cyflawn drwy ddatblygu 
sgiliau datrys problemau, gweithio gydag eraill a gwella 
eu perfformiad eu hunain.

Mae gan y chweched wagle dysgu annibynnol modern 
a chyfoes, sy’n cynnwys cyfleusterau o safon.  Mae gan 
yr ystafell TGCh y feddalwedd fwyaf diweddar, sydd 
â wifi ar gyfer teclynnau digidol personol.  Yn ogystal, 
mae’r Lolfa yn cynnig ardal gyffyrddus ac anffurfiol i 
astudio yn eu cyfnodau digyswllt.

Llais  
y Dysgwr
Yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd cawn Senedd yr 
Ysgol lle mae dysgwyr o bob blwyddyn yn cyfarfod i 
drafod a chodi ymwybyddiaeth o faterion sydd o bwys 
i ddysgwyr yn yr ysgol.  

Mae gan Senedd yr Ysgol sawl pwyllgor sy’n trafod 
materion pendant:

•  Pwyllgor Cymreictod
•  Pwyllgor Amgylchedd
•  Grŵp Balch 
•  Pwyllgor Iechyd a Lles

Disgwylir i bob adran, fel rhan o’u proses hunan-
werthuso, wrando ar farn y dysgwyr wrth iddynt 
barhau i wella darpariaeth a chodi safonau.  Yn 
ychwanegol, yn ystod y flwyddyn, mae’r Uwch Dîm 
Arwain yn cynnal arolwg dros sawl adran ac mae llais y 
dysgwr yn chwarae rhan allweddol yn yr arolygon hyn.

Adrodd  
yn ôl i Rieni
Bydd pob rhiant yn derbyn adroddiadau cyson ar 
gynnydd eu plant, un ai yn adroddiadau diwedd 
cyfnod allweddol, adroddiad pynciol llawn neu 
adroddiadau interim.  

Yn ystod y flwyddyn cynhelir o leiaf un cyfarfod gyda’r 
nos i rieni, fesul blwyddyn ysgol. Mae’r nosweithiau 
yma yn hanfodol i’r broses asesu am eu bod yn cynnig 
adborth i’r rhieni ar gynnydd eu plant.  Mae gan y 
nosweithiau yma ran allweddol i’w chwarae wrth 
adeiladu’r bartneriaeth rhwng staff a rhieni.  Mae’r 
cyfnewid gwybodaeth sy’n digwydd yn gymorth i ddeall 
anghenion y dysgwr. 



Mae Lles yn bwnc Cwricwlwm Cenedlaethol gorfodol 
a darperir gwersi Addysg Gorfforol i bob dysgwr ym 
Mlynyddoedd 7 – 13.  Ar ben hynny, cynigir Addysg 
Gorfforol fel pwnc TGAU a Chwaraeon fel pwnc 
galwedigaethol ym Mlynyddoedd 10 ac 11 ac fel 
pwnc Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn y  
Chweched Dosbarth. 

Tu allan i’r gwersi ffurfiol cynhelir rhaglen eang 
o weithgareddau chwaraeon allgyrsiol amser 
cinio ac ar ôl yr ysgol. Mae dysgwyr wedi profi 
llwyddiannau unigol, grwpiau a thimau ar draws 
ystod eang o feysydd gyda llawer yn ennill clod a 
chydnabyddiaeth ar lefel genedlaethol.  Mae llawer 
o ddysgwyr yn aelodau o glybiau a chymdeithasau 
chwaraeon lleol ac mae perthynas dda rhwng y cyrff 
hyn a’r ysgol.

Chwaraeon

Cerddoriaeth
Mae cerddoriaeth yn bwnc Cwricwlwm Cenedlaethol 
gorfodol hyd at Flwyddyn 9.  Cynigir cerddoriaeth fel 
cwrs dewisol i TGAU ac i Safon Uwch.  Yn ogystal â’r 
gwersi pwnc, daw nifer dda o athrawon peripatetig i’r 
ysgol yn wythnosol i ddarparu amryw o  
wersi offerynnol. 

Trwy’r rwydwaith hon mynycha canran dda o ddysgwyr 
cerddorfeydd, bandiau a chorau.  Caiff dysgwyr 
Llangynwyd lwyddiannau cyson yng nghystadlaethau’r 
Urdd gyda nifer dda yn troedio llwyfan Eistedd 
Genedlaethol yr Urdd yn rheolaidd.

Gofynnir am gyfraniad tuag at wersi peripatetig 
cerddoriaeth.  Mae’r polisi yn eithrio rhai categorïau 
o ddysgwyr rhag orfod talu, sef y dysgwyr sy’n derbyn 
ciniawau rhad a’r dysgwyr sy’n astudio cerddoriaeth ar 
gyfer arholiadau allanol (TGAU, UG, Safon Uwch).

Gwasanaethau
Mae addoliad ar y cyd yn rhan o’r cwricwlwm cyfan, 
ac mae gwasanaethau’r ysgol, yn unol â chanllawiau’r 
llywodraeth, yn hybu ‘datblygiad ysbrydol, moesol, 
diwylliannol, meddyliol a chorfforol dysgwyr a 
chymdeithas’, ac yn paratoi’r dysgwyr ‘ar gyfer 
cyfleoedd, cyfrifoldebau a phrofiadau bywyd  
fel oedolyn.’

Trefnir gwasanaeth dyddiol naill ai yn y neuadd i 
flwyddyn neu gyfnod allweddol gyda’i gilydd, neu 
gyda’r tiwtor dosbarth trwy Godi Llais.  Dylid sicrhau 
bod y gwasanaethau’n adlewyrchu egwyddorion y 
grefydd Gristnogol yn greiddiol. O ran y neges ganolog 
ymdrinnir â digwyddiadau cyfoes, hanesion moesol o 
grefyddau eraill yn ogystal â themâu cymdeithasol sy’n 
berthnasol i fywyd cymuned yr ysgol.

Dylai unrhyw riant na fynn i blentyn ymuno yn hwn roi 
gwybod i’r ysgol trwy lythyr.  Pwysleisir pwysigrwydd 
Cristnogaeth i’n traddodiadau Cymreig ac ystyrir y 
gwasanaeth boreol yn rhan bwysig o addysg  
y dysgwyr.



Nid peth hawdd yw gwneud penderfyniadau sy’n 
ymwneud â’r dyfodol, ond mae gwneud y dewis iawn o 
yrfa yn wynebu pob person ifanc.  Mae’r newid o fywyd 
ysgol i fyd gwaith yn gymhleth ac weithiau’n  
broses anodd.

Mae Gyrfa Cymru, mewn cydweithrediad â’r ysgol, 
yn medru rhoi cymorth drwy gynnig gwasanaeth 
cynhwysfawr a chyngor cyffredinol sy’n cynnwys: 
cyfarwyddyd gyrfaol unigol; cymorth gyda dewis 
pynciau (i Flwyddyn 9 a dysgwyr hŷn)’ gwybodaeth am 
gyrsiau Chweched Dosbarth, Addysg Bellach ac Addysg 
Uwch; cefnogaeth wrth ddod o hyd i leoliadau profiad 
gwaith; manylion am swyddi a newidiadau ym myd 
gwaith; ynghyd ag annog dysgwyr a rhieni i gymryd 
rhan yn y penderfyniadau.

Trefnir gweithgareddau Byd Gwaith ar gyfer dysgwyr 
ym Mlwyddyn 10 a threfnir profiad gwaith ar gyfer pob 
myfyriwr ym Mlwyddyn 12 fel rhan o’r Tystysgrif  
Her Sgiliau.

Addysg Gyrfaoedd 
a Phrofiadau yn 
Ymwneud â’r  
Byd Gwaith

Addysg 
Rhyw
Mae polisi addysg rhyw yr ysgol yn unol â chanllawiau 
Llywodraeth Cymru a’r Sir ac yn cael ei adolygu’n 
flynyddol.  Fe’i lluniwyd trwy ymgynghoriad llawn 
gyda’r rhieni, dysgwyr a llywodraethwyr. 

Yr amcanion penodol yw:

•   Cyflwyno’r ffeithiau ynglŷn â datblygiadau corfforol 
ac emosiynol cyfnod glasoed a sicrhau dealltwriaeth 
ohono.

•   Cyflwyno’r ffeithiau ynglŷn â rhyw, atal cenhedlu, 
erthyliad, clefydau rhywiol, AIDS yng nghyd-destun 
moesol perthynas o barch a chariad, a chreu 
ymwybyddiaeth o gyfrifoldebau a chanlyniadau 
perthynas rywiol.

•   Dangos i’r dysgwyr bwysigrwydd gwneud 
penderfyniadau personol, unigol ynglŷn â 
pherthynas rywiol, cydsyniad a chyfeiriadedd 
rhywiol.

•   Rhoi’r cyfle i’r dysgwyr fynd trwy’r broses o feddwl 
a thrafod materion yn ymwneud â rhyw fel eu bod 
yn medru wynebu sefyllfaoedd bywyd mewn ffordd 
sensitif a meddylgar.



Dysgu 
Annibynnol
Mae’r ysgol yn frwd i annog a meithrin dysgwyr i fanteisio ar yr offer a’r rhaglenni dysgu sydd ar gael er mwyn 
datblygu’r sgil o weithio’n annibynnol. Mae hon yn sgil allweddol i bob dysgwr a dechreuir meithrin y sgiliau o 
weithio’n annibynnol o Flwyddyn 7 ymlaen.

Disgwylir i bob dysgwr gyflawni gwaith cartref/annibynnol/gwaith cwrs yn brydlon ac i’r safon uchaf posibl. Mae 
natur y tasgau’n amrywiol iawn a gall y gwaith fod ar ffurf sy’n cynnwys: ysgrifennu aseiniad, paratoi ac ymchwilio 
ar gyfer aseiniad yn ysgrifenedig neu ar lafar, ymweld â llyfrgell, astudio rhaglen deledu, adolygu, dysgu ar gof, 
astudio a dysgu’r gwaith a gyflawnwyd yn y dosbarth.

Disgwylir i ddysgwyr nodi pob tasg yn eu Trefnydd gan nodi hefyd y dyddiad ar gyfer ei gyflwyno.

Mae eich cefnogaeth chi fel rhieni yn holl bwysig yn y broses o helpu cyflawni gwaith annibynnol. Gofynnwn i chi 
gadw golwg ar y Trefnydd er mwyn helpu eich plentyn i drefnu ei amser a’i g/waith tu allan i oriau ysgol ac i atal 
tasgau rhag pentyrru. Mae sicrhau lle tawel ac amser digonol yn helpu plentyn i gyflawni tasgau’n llwyddiannus. 
Gofynnwn i rieni hefyd lofnodi’r Trefnydd ar ddiwedd bob wythnos fel modd o gadw’r cyswllt hollbwysig rhwng y 
cartref a’r ysgol.

Blwyddyn Oriau Disgwyliedig fesul pwnc

7 ac 8 Hyd at 30 munud i bob pwnc bob cylch amserlen

9 Hyd at 45 munud i bob pwnc bob cylch amserlen

10 ac 11 Hyd at 60 munud i bob pwnc bob wythnos

12 a 13 Hyd at 120 munud i bob pwnc bob wythnos



Ymddygiad at Ddysgu  
A Disgwyliadau’r Ysgol
Ni chaiff dysgwyr Blwyddyn 7 i 11 adael yr ysgol yn ystod y toriad cinio oni bai fod ganddynt apwyntiad penodol.  
Caiff dysgwyr Blwyddyn 12 a 13 adael y safle adeg yr egwyl ginio a chyda chyd-drefniant gyda’r Arweinydd 
Cynnydd a Lles, ar adegau eraill ond rhaid i rieni dderbyn nad yw’r ysgol yn gyfrifol am y rhai sy’n gadael y safle 
yn ystod yr amser hwnnw.

Mae cinio ar gyfer pawb yn y ffreutur a bydd gweithgareddau amrywiol yn digwydd yn ystod amser cinio.   
Mae’r ysgol yn cadw’r hawl i rwystro unrhyw ddysgwr rhag fynd allan yn ystod amser cinio os nad yw ei 
ymddygiad yn foddhaol.

Rhaid i ddysgwyr sy’n mynd at y meddyg, optegydd, deintydd neu’r ysbyty ddangos cerdyn apwyntiad neu lythyr 
oddi wrth riant i’r athro dosbarth cyn mynd a rhaid bod rhiant yn dod i gasglu’r dysgwr er mwyn iddo fe/iddi hi 
adael y safle. 

Disgwylir i bob dysgwr gymryd rhan mewn gwersi Lles.  Rhaid wrth reswm meddygol da cyn yr esgusodir dysgwyr 
o’r gwersi hyn.  Y mae Lles yn bwnc gorfodol yn y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Os bydd dysgwr yn dewis i ymddwyn yn wael, mae gan athrawon yr hawl i drefnu cosb yn unol â pholisi 
ymddygiad yr ysgol (ar gael ar y wefan). Os nad ydym yn fodlon ar agwedd dysgwr, byddwn yn gwahodd ei rieni 
i’r ysgol i drafod y broblem.  Mewn rhai achosion o gamymddwyn neu batrwm o gamymddwyn cedwir y dysgwr 
ar ôl ysgol.  Pan ddigwydd hyn, hysbysir y rhieni o leiaf 24 awr o flaen llaw.  Mewn achosion mwy difrifol gellir 
gwahardd dysgwr o’r ysgol.  Mae gan riant yr hawl i gysylltu â’r Corff Llywodraethol os anghytunir gyda  
gweithred ddisgyblaethol.



Bwlio
Mae hawl sylfaenol i holl aelodau’r ysgol gael eu 
parchu gan bawb ac i brofi bywyd hapus yn yr ysgol. 
Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn benderfynol 
o weithio mewn partneriaeth gyda’r teuluoedd ac 
asiantaethau allanol i leihau’r nifer o achosion o fwlian 
ac, mor bell ag y mae’n bosib, i’w ddileu o’r ysgol. 

Mae bwlian yn hollol annerbyniol.  Mae copi o’r polisi 
Gwrth-fwlian ar wefan yr ysgol. Bydd yr ysgol yn delio 
â phob achos o fwlian yn unigol, ac yn unol â pholisi 
Gwrth-fwlian yr ysgol. 

Cyfle Cyfartal
Bwriad Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yw 
cynnig cyfle cyfartal i bob dysgwr ym mhob agwedd 
ar fywyd yr ysgol heb wahaniaethu ar sail gallu, 
rhyw, hil, crefydd nac anabledd corfforol.  Rydym 
yn gwrthwynebu yn gadarnhaol unrhyw raniadau 
sy’n ymddangos ar sail cefndir hiliol, crefyddol neu 
ieithyddol dysgwyr trwy gyfrwng Addysg Grefyddol, 
y rhaglen ABCh a threfniadaeth yr ysgol.  Rydym yn 
gwrthweithio unrhyw ragfarnau mae’r dysgwyr yn 
eu coleddu.  Yn ogystal, mae gan yr ysgol grŵp o 
ddysgwyr sydd wedi ffurfio BALCH, grŵp LHDT sy'n 
hyrwyddo cydraddoldeb a dealltwriaeth o faterion 
lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Salwch Ac 
Absenoldeb
Ar ddiwrnod cyntaf absenoldeb dysgwr, gofynnir i’r rhiant/gofalwr gysylltu â’r ysgol rhwng 8.30 a 9.00 yb. Mae rhif 
cyswllt arbennig ar gael 01656 815708 neu gellir cysylltu trwy e-bost: 

post.yggllangynwyd@bridgend.gov.uk. 

Bydd yr ysgol yn ffonio cartrefi’r dysgwyr lle na dderbynnir galwad.

Ar y diwrnod mae dysgwr yn dychwelyd i’r ysgol, dylid anfon llythyr neu nodyn yn llyfr cyswllt y dysgwr sy’n nodi 
dyddiad a rheswm yr absenoldeb.

Nid oes gan rieni yr hawl awtomatig bellach i fynd â’u plant ar wyliau adeg y tymor.  Caniateir hyn mewn 
amgylchiadau eithriadol yn unig yn unol â disgresiwn y Prifathro.

Os bydd plentyn yn sâl yn ystod y dydd, dylai ddweud wrth aelod o staff.  Bydd yr ysgol yn cysylltu â’r rhieni pan 
farnwn fod angen.  Weithiau bydd yn rhaid i ni fynd â phlentyn i’r ysbyty ac fe gysylltwn gyda’r rhieni mor fuan 
ag y gallwn pan fo angen gwneud hynny.  Mae’n bwysig bod y cartref yn hysbysu’r ysgol o unrhyw newid mewn 
cyfeiriad a rhifau ffôn a rhifau ffonau symudol er mwyn hwyluso cyfathrebu ar frys pan fo angen.



Meddyginiaeth
Nid yw’r ysgol yn dosbarthu tabledi lliniaru poen.  
Gofynnir i rieni gysylltu â’r ysgol pan fo angen i 
ddysgwr gymryd meddyginiaeth yn ystod oriau ysgol.  
Dylid trosglwyddo unrhyw feddyginiaeth i’w chadw yn 
ddiogel yn y prif swyddfa ac fe’i rhoddir i’r dysgwr  
dan arolygaeth.  

BYDD ANGEN I RIENI ANFON LLYTHYR O GANIATÂD 
MEWN GYDA’R MEDDYGINIAETH.

Canllawiau 
Amddiffyn Plant 
Cymru Gyfan
Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn derbyn 
hyfforddiant blynyddol ac maent yn gyfrifol am 
ddiogelu ac amddiffyn y plant sy’n ei mynychu.  
Os ceir pryderon ynglŷn ag esgeulustra neu gam-
drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yna mae’n 
ddyletswydd ar y staff, yn unol â Threfn Diogelu 
Plant Cymru Gyfan, i sôn am y mater wrth y Swyddog 
Diogelu Plant sy’n hysbysu’r Prifathro.

Bydd y Prifathro yn ymgynghori â chydweithwyr 
proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol 
megis y Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol.  
Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid 
i’r Prifathro gyfeirio yn swyddogol i’r Adran 
Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau 
Cymru Gyfan a phrotocol lleol.  Yr Adran 
Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu a 
oes angen gweithredu neu beidio.  Oblegid natur y 
cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod 
materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio’r plentyn.  Y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu sy’n gyfrifol 
am ymchwilio i gyhuddiadau.



Diogelu 
Plant
Athro â Chyfrifoldeb Penodedig –  
CADY Dirprwyon: 
Prifathro, Dirprwy Prifathro, ACLl CA4 
Llywodraethwr cyswllt 

Mae athrawon yn gweld plant bob dydd ac yn 
ymwybodol o’u datblygiad yn gyffredinol. Maent felly 
mewn safle gwych i fedru sylwi ar unrhyw newid yn 
ymarweddiad plentyn a all ddynodi  fod yna rywbeth 
o’i le. Gall fod eglurhad syml am y newid ond mae 
angen i athrawon fod yn effro gan ymateb i unrhyw 
arwydd o anhapusrwydd, niwed neu esgeulustod.

Mae gan bob plentyn yr hawl i gael ei ddiogelu rhag ei 
gam-drin.

Byddwn yn:  

•   trin pob plentyn gyda pharch

•   gosod esiampl dda trwy gynnal ein hunain yn briodol

•   sicrhau bod y staff yn fodelau rôl gadarnhaol i blant

•   annog ymddygiad cadarnhaol a diogel ymhlith plant

•   bod yn wrandäwr da

•   bod yn effro i newidiadau yn ymddygiad plentyn

•   cydnabod gall ymddygiad heriol fod yn arwydd o 
gam-drin

•   darllen dogfennau diogelu ac arweiniad y lleoliad 
ar faterion diogelu ehangach, er enghraifft , cyswllt 
corfforol a rhannu gwybodaeth

•   bod yn ymwybodol bod yr amgylchiadau a ffordd o 
fyw rhai plant a theuluoedd yn arwain at gynnydd yn 
y perygl o esgeulustod a cham-drin 

•   codi ymwybyddiaeth o faterion amddiffyn plant ac 
arfogi plant gyda’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i 
gadw eu hunain yn ddiogel

•   sefydlu amgylchedd diogel lle gall plant ddysgu a 
datblygu, yn enwedig  eu hyder a'u hunan – barch

Byddwn yn cefnogi plant a'u teuluoedd  
a staff drwy :

•   gymryd yr holl amheuon a datgeliadau o ddifri

•   ymateb gyda chydymdeimlad i unrhyw gais gan 
aelod o staff am amser i ddelio â gofid neu bryder 

•   cynnal cyfrinachedd a rhannu gwybodaeth ar 
sail angen i wybod yn unig gydag unigolion ac 
asiantaethau perthnasol

•   storio cofnodion yn ddiogel

•   cynnig manylion llinellau cymorth, cwnsela/ddulliau 
eraill o gymorth allanol



Dysgwyr 
ag Anableddau
Mae’r adeilad yn sicrhau bod darpariaeth briodol 
ar gyfer dysgwyr ag anableddau.  Bydd y CADY ac 
Arweinydd Cynnydd a Lles CA3 yn trafod â’r ysgolion 
cynradd er mwyn sicrhau bod y broses o drosglwyddo 
i ddysgwyr ag anableddau mor hwylus ag sydd yn 
bosibl.  Yn unol â’n hymrwymiad i gyfleon cyfartal, nid 
ydym am i ddysgwyr ddioddef anfantais oherwydd eu 
hanableddau a bydd y CADY yn monitro yn rheolaidd.

Cefnogaeth 
Aml-Asiantaeth
Cyd-weithia’r tîm bugeiliol yn agos gyda nifer o 
asiantaethau allanol i sicrhau bod anghenion a 
buddiannau’r dysgwyr yn cael eu trafod gan yr 
asiantaeth broffesiynol fwyaf addas.  Ceir cymorth 
cyson oddi wrth nyrs yr Ysgol, a Thîm Cynhwysiant 
Pen-y-Bont.

Dysgwyr 
Mewn Gofal
Dynodir llywodraethwr a gofal dros ddysgwyr mewn 
gofal ac mae aelod o’r Uwch Dîm Arwain yn gyfrifol 
am eu cynnydd yn academaidd a hybu eu lles 
mewn cydweithrediad â’r Awdurdod Lleol.  Y person 
dynodedig yw’r CADY.

Gofal 
Bugeiliol
Mae cyfrifoldeb ar bob athro ac athrawes yn Ysgol 
Gyfun Gymraeg Llangynwyd i ofalu am les a chynnydd 
y dysgwyr yn ogystal â chynnal safonau addysgol.  
Darperir cyfleoedd yn ddyddiol i ddysgwyr datblygu fel 
unigolion cyflawn wrth iddynt gyd-weithio â’r Tiwtor 
Dosbarth.  Dyma’r cysylltiad cyntaf mewn unrhyw 
achos o anhawster.  Os oes angen sylw pellach, gellir 
wedyn gysylltu â’r Pennaeth Blwyddyn.



Trefniadau Arbennig 
o Fewn y Cwricwlwm
Ym mlwyddyn 7, rhoddir dysgwyr mewn 
dosbarthiadau cofrestru cymysg yn bennaf yn ôl 
grwpiau cyfeillion.  Ceisir sicrhau hefyd eu bod yn 
gwneud ffrindiau newydd o ysgolion cynradd eraill.  

Ym mlwyddyn 7 mae’r dosbarthiadau yn allu cymysg.  
Ym mlwyddyn 8 a 9 gosodir y dysgwyr mewn setiau 
yn ôl gallu ar sail canlyniadau profion safonol ac 
asesiadau yn y Gymraeg, Saesneg, Mathemateg a 
Gwyddoniaeth.  Mae’r profion hyn hefyd yn gyfle 
ychwanegol i adnabod plant Mwy Abl a Thalentog ac i 
gynllunio gwaith a gweithgareddau addas iddynt.  Yn 
ystod y flwyddyn mae’r adrannau yn gosod profion 
mewnol sy’n cael eu defnyddio er mwyn symud 
dysgwyr rhwng setiau a rhoi’r cyfle gorau i ddysgwyr 
wneud cynnydd.

Mae’r Arweinydd Pwnc/Arweinydd Cynnydd a Lles yn 
cynnwys rhieni yn y drafodaeth ynglŷn â symud setiau 
ac mae’r pwyslais ar wneud y penderfyniad sydd orau i 
sicrhau cynnydd y plentyn. Gall ddysgwyr newid setiau 
yn dilyn ymgynghoriad gyda rhieni, yr Arweinydd 
Pwnc/Arweinydd Cynnydd a Lles a’r Uwch Dîm Arwain.

Ym Mlwyddyn 10 ac 11, gosodir dysgwyr mewn setiau 
yn ôl eu gallu mewn Cymraeg, Saesneg, Mathemateg  
a Gwyddoniaeth.

Anghenion  
Dysgu Ychwanegol
Mae gan yr ysgol bolisi addysg arbennig sy’n diffinio 
sut mae’r ysgol yn ceisio cwrdd ag anghenion dysgu 
ychwanegol pob dysgwr.  Lluniwyd y polisi yn unol â 
gofynion Côd Ymarfer Addysg Arbennig.  Ymatebir i 
sefyllfa dysgwr unigol trwy wahanol ddulliau, sef tynnu 
allan o wersi penodol neu trwy roi cynorthwywyr 
cynhaliol i mewn i wersi.

Mae grwpiau ymyrraeth ychwanegol i hybu sgiliau 
llythrennedd a rhifedd a hefyd trefnir gwersi i helpu 
unigolion wella sgiliau cymdeithasol.

Dadansoddir anghenion dysgwr unigol gyda’r teulu er 
mwyn sicrhau partneriaeth gref ac effeithiol er budd  
y dysgwr.  

Mae gan un o’r Llywodraethwyr gyfrifoldeb am 
oruchwylio gwaith yr ysgol yn y maes hwn.  Sefydlwyd 
cydweithrediad da rhwng yr ysgol a’r Sir gan gynnwys y 
gwasanaeth seicolegol addysgol a chydag  
asiantaethau eraill.

Mae adeilad a safle’r ysgol wedi eu dylunio’n briodol er 
mwyn hwyluso mynediad a symudiad pobl ag  
anawsterau ychwanegol.



Adran Cynnal  
Dysgu Tŷ Derwen
Mae Tŷ Derwen yn cynorthwyo dysgwyr gyda'u 
hanghenion ychwanegol sy'n eu rhwystro rhag cael y 
gorau o'r profiadau dysgu a gwneud cynnydd mewn 
gwersi prif ffrwd. 

Mae Tŷ Derwen yn cefnogi dysgwyr sydd ag 
amrywiaeth o anghenion megis anawsterau dysgu 
cymedrol ac anawsterau dysgu penodol, anawsterau 
emosiynol, ymddygiadol a chymdeithasol, anghenion 
meddygol sylweddol, anawsterau cyfathrebu  
ac awtistiaeth. 

Mae cymorth ar gael yn y dosbarth a'r tu allan iddi 
fel y bo'n briodol. Mae strategaethau cymorth  
yn cynnwys: 

•   Cefnogaeth academaidd – grwpiau ymyrraeth 
llythrennedd a rhifedd, grwpiau gwaith cartref 
wythnosol; cymorth dyddiol i ddysgwyr sydd â 
phroffil anawsterau dysgu cymedrol

•   Cefnogaeth emosiynol ac ymddygiadol – sesiynau 
mentora lles, ELSA a Thrive

•   Grŵp Maeth – lle diogel y gall dysgwyr sy'n fregus 
ei ddefnyddio yn ystod amser egwyl a chinio yn 
ddyddiol i gymdeithasu gyda ffrindiau o bob  
grŵp blwyddyn.

•   Canolfan Adnoddau Dysgu – sy’n cefnogi dysgwyr ag 
Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth

•   Gweithio gydag asiantaethau allanol – megis 
Gwasanaeth Cynhwysiad CBS Pen-y-bont ar Ogwr 
a Gwasanaeth Cymorth Cynnar CBS Pen-y-bont ar 
Ogwr i sicrhau bod cymorth arbenigol ar gael  
i ddysgwyr.

•   Trefniadau mynediad arholiadau ac ystyriaethau 
arbennig ar gyfer arholiadau allanol/statudol.

Canolfan Adnoddau  
Dysgu ASD Tŷ Derwen
Mae'r ganolfan adnoddau dysgu yn darparu cyfnodau 
dwys o addysgu effeithiol mewn partneriaeth ag 
athrawon y brif ffrwd, i godi safonau dysgwyr sydd â 
diagnosis o anhwylder ar y sbectrwm awtistig (ASD). 

Mae'r ddarpariaeth yn canolbwyntio ar ddatblygu 
sgiliau cymdeithasol, emosiynol, ymddygiadol 
a chyfathrebu dysgwyr ag ASD neu anawsterau 
cymdeithasol a chyfathrebu. Gall hefyd ganiatáu 
i ddysgwyr gael mynediad i'r cwricwlwm ar lefel 
sy'n briodol iddynt drwy eu helpu i ddatblygu 
sgiliau llythrennedd a rhifedd, annibyniaeth, sgiliau 
cymdeithasol a medrau bywyd drwy amrywiaeth 
o weithgareddau dysgu ac addysgu a'u galluogi i 
gyrraedd eu llawn potensial mewn addysg brif ffrwd.

Mae clybiau yn ystod amser brecwast, egwyl, cinio, 
yr ystafell synhwyraidd a'r ardaloedd cymdeithasol 
yn rhoi amgylchedd diogel a thawel i'r dysgwyr lle y 
gallant gymdeithasu yn ogystal â dal i fyny â gwaith 
cartref.

Mae'r ganolfan yn cynnig dull gweithredu sy'n ystyriol 
o ASD yn y ganolfan ac mae'n cefnogi ymagwedd sy'n 
ystyriol o ASD ar draws yr ysgol.

Cwnsela mewn ysgolion – Mae Cwnsela ar gael 
dwywaith yr wythnos. Mae drws agored yn ystod 
amser egwyl, cinio neu ar ddechrau’r dydd er mwyn 
gwneud apwyntiad. Hefyd, gall pennaeth blwyddyn 
neu staff Tŷ Derwen gwneud apwyntiad ar ran dysgwr.



Iechyd 
A Diogelwch
Rhoddir sylw gofalus i holl agweddau iechyd a 
diogelwch.

Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd i fonitro safonau 
iechyd a diogelwch ac i wella ar unrhyw agwedd sydd 
angen ei chryfhau a’i mireinio. 

Mae pob aelod o staff yn cario cerdyn adnabod a 
chedwir cofnod canolog o bob ymwelydd i’r safle.

Eiddo 
Personol
Nid yw’r ysgol na’r Prifathro yn medru derbyn 
cyfrifoldeb cyfreithiol am eiddo dysgwyr.  Ar yr un pryd 
rydym yn barod i helpu dysgwyr sicrhau diogelwch eu 
heiddo.  Dylid rhoi enw dysgwr yn glir ar fagiau a dillad.  
Ni ddylai dysgwyr gario symiau mawr o arian yn ystod 
y dydd a rhaid i ffônau symudol, os yn dod mewn i’r 
ysgol ar gyfer rhesymau argyfwng, gael eu cadw yn y 
prif swyddfa tan ddiwedd y dydd.

Gwisg 
Ysgol
Gofynnir i ddysgwyr cyd-ymffurfio â chanllawiau’r wisg ysgol.

Ni chaniateir dysgwyr i wisgo colur/gemwaith nag ewinedd wedi eu peintio, ffug neu acrylig yn yr ysgol. Dylai ond 
ddefnyddio lliwiau gwallt naturiol i newid lliw gwallt. Dylai arddull gwallt fod yn synhwyrol.  
Ni chaniateir trowsus arddull jîns, trowsus wedi fflerio, legins neu skinny. Dylai cotiau ysgol fod yn blaen a heb 
logo mawr. Ni chaniateir gwisgo’r cotiau yn yr adeilad. Nid yw hoodies, topiau tracwisg neu gardigan (sydd heb 
logo ysgol) yn cael eu caniatáu yn yr ysgol.



Teithiau 
Ysgol
Yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd rydym yn 
ymrwymedig i sicrhau profiadau ychwanegol i’n 
dysgwyr tu hwnt i safle’r ysgol boed yn ystod y diwrnod 
ysgol arferol neu tu allan i’r cyfnodau hyn.

Trefnir teithiau ac ymweliadau ar gyfer y  
dibenion canlynol:

•   Cyfoethogi cwricwlwm y dysgwr/myfyriwr

•   Darparu profiadau cwricwlaidd nad sy’n bosib ar 
safle’r ysgol

•   Darparu profiadau ychwanegol addysgiadol, 
ysbrydol, moesol a diwylliannol

•   Darparu profiadau i ddefnyddio’r Gymraeg mewn 
cyd-destun ffurfiol ac anffurfiol

Bodlonir y rhinweddau uchod drwy ymweliadau byrion 
yn ystod amser ysgol, ymweliadau tu hwnt i amser 
ysgol ac ymweliadau preswyl.

Mae diogelwch ein dysgwyr a’n staff yn cael ei sicrhau 
ar bob achlysur wrth drefnu unrhyw deithiau ac 
ymweliadau. Sicrheir ein bod yn cynllunio unrhyw 
ymweliadau’n ofalus gan ddilyn canllawiau arfer orau 
a Chyfarwyddyd Cenedlaethol 2014. I’r perwyl hwn, 
defnyddir system gyfrifiadurol EVOLVE ar gyfer cofnodi 
manylion am ymweliadau addysgol.

Disgwylir, ar gyfer unrhyw daith neu ymweliad, 
bod y canlynol yn digwydd:

1)   Llythyr i rieni gyda manylion am y daith, gan 
gynnwys rhwyglen ganiatâd

2)   Cyfarfod rhieni a phecyn gwybodaeth (ar gyfer 
ymweliadau tramor yn unig)

3)   Asesiad risg o bob agwedd o’r daith wedi’i gwblhau 

Mae’r ysgol yn trefnu teithiau penodol ar gyfer 
blynyddoedd gwahanol, fel taith i Langrannog ar 
gyfer blwyddyn 7 a Glanllyn i flwyddyn 8, yn ogystal â 
theithiau achlysurol o ran gweithgareddau adrannol.  



Polisi 
Codi Tâl
Yr egwyddor gyffredinol yw bod yr ysgol yn ceisio ei 
gorau o fewn yr adnoddau sydd ar gael i ddarparu’r 
hyn sydd ei angen ar gyfer cyflwyno’r Cwricwlwm 
Cenedlaethol yn ei gyflawnder.  Fodd bynnag, fe 
ofynnir am gyfraniadau gwirfoddol tuag at gostau rhai 
gweithgareddau, yn ystod a thu allan i oriau arferol yr 
ysgol.  Yn yr achosion hyn, fe fydd y gweithgaredd ond 
yn bosib pan fo ariannu gwirfoddol digonol ar gael.

Y Drefn 
Achwyno
Os oes gan riant gŵyn am unrhyw agwedd o’r 
cwricwlwm neu unrhyw agwedd o waith yr ysgol, dylid 
gwneud hynny, yn y lle cyntaf, trwy fynd â’r gŵyn at y 
prifathro a gobeithir y medrir delio â’r mwyafrif llethol 
o achosion ar y lefel honno.  Os na, yna gall y rhiant 
ddwyn y mater i sylw Cadeirydd y Llywodraethwyr, 
neu, os na fodlonir y rhiant, trwy fynd â’r gŵyn at yr 
Awdurdod Addysg.  Mae copi o’r weithdrefn gwyno ar 
gael o’r ysgol.

D
ysg  D

aw
n  D

yfodol



Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd 
Llangynwyd, Maesteg CF34 9RW

 Swyddfa: 01656 815700        Absenoldeb: 01656 815708         post.yggllangynwyd@bridgend.gov.uk

www.yggllangynwyd.cymru


