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Annwyl Rieni a Gwarchodwyr, 

 

Ar ôl hanner tymor y Sulgwyn, rydym fel ysgol yn awyddus i ddychwelyd i’n trefniadau cyn 

cyfnod y pandemig er mwyn sicrhau cynnal ein safonau fel ysgol. Gofynnwn, felly, am eich 

cefnogaeth er mwyn gweithredu hyn.  

 

Dyma’r prif newidiadau y bydd y dysgwyr yn eu gweld fel rhan o’u diwrnod ysgol arferol: 

 

Gwisg Ysgol 

Bydd dysgwyr yn cyrraedd yr ysgol bob dydd yn eu gwisg ysgol. Ni chaniateir gyrraedd yr ysgol 

yn gwisgo gwisg Iechyd a Lles. Dychwelwn i’r drefn o ddod â dillad Iechyd a Lles i’r ysgol i newid 

iddo cyn ac ar ôl y wers.  

Bydd disgwyl i bob dysgwr gwrdd â’r disgwyliadau hyn er mwyn dathlu ethos ac hunaniaeth yr 

ysgol. Atgoffir chi o bolisi’r ysgol (manylion i’w cael yma 

https://www.yggllangynwyd.cymru/gwisg-ysgol/).   

 

• Dim gemwaith o gwbl yn CA3 a CA4 gan gynnwys clustdlysau / tlysau trwyn o unrhyw 

fath. Os bydd dysgwr yn torri’r rheol, bydd y gemwaith yn mynd i’r Llannerch mewn amlen 

hyd diwedd y dydd.  

Atgoffir dysgwyr CA5 caniateir UN pâr o glustdlysau (studs) YN UNIG. 

• Dim colur (gan gynnwys ewinedd / acrylics) 

• Lliw gwallt naturiol gyda steil synhwyrol 

• Dim trowsus tynn / leggings  

• Sgertiau o hyd addas a phroffesiynol  

• Esgidiau lledr (dim treinyrs / bŵts) 

• Côt dywyll heb logo  

• Ni fydd hwdis yn cael eu derbyn (mae hwdis Iechyd a Lles yr ysgol ar gyfer gwersi Iechyd 

a Lles yn unig) 

 

Gofynnwn yn garedig i’r cartref gysylltu â’r ysgol yn syth os oes problem gwisg ysgol yn codi. 

Mewn mân achosion lle nad yw dysgwr yn cwrdd â safonau gwisg yr ysgol bydd y Pennaeth 

Blwyddyn yn cysylltu â’r cartref er mwyn trafod y sefyllfa. 

 

Gwisg Iechyd a Lles 

Ar ddiwrnodau pan mae dysgwyr â gwers Iechyd a Lles, bydd y dysgwyr yn newid i’r wisg honno 

cyn y wers ac yn ôl mewn i’w gwisg ysgol ar ôl y wers. Ni chaniateir gwisgo unrhyw eitem o wisg 

Iechyd a Lles ar adegau eraill.  

 

Y Ffreutur Amser Cinio 

Bydd y gegin yn mynd yn ôl i ddefnyddio platiau yn hytrach na bocsys un defnydd a bydd 

disgwyl i bob dysgwr glirio eu platiau a sbwriel cyn gadael y neuadd.  Ni chaniateir unrhyw fwyd 

tu allan i’r neuadd.  

 

 

https://www.yggllangynwyd.cymru/gwisg-ysgol/
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Ffonau Symudol 

Os yw eich plentyn yn dod i’r ysgol gyda ffôn symudol gofynnwn iddynt fynd â’r ffôn draw i’r 

Llannerch erbyn 8:40yb. Cedwir y ffôn o dan glo trwy’r dydd. Bydd y dysgwr yn casglu’r ffôn o’r 

Llannerch ar ddiwedd y dydd. Caniateir ffonau symudol ar gyfer dysgwyr CA5 yn eu hardaloedd 

penodedig yn unig – ni ddylid fod ar ffôn neu yn cario’r ffôn wrth gerdded o amgylch yr ysgol na 

chwaith mewn gwersi.  

 

Trefnydd Dysgwr 

Er mwyn sicrhau cyswllt cyson rhwng yr ysgol a’r cartref, ar gyfer dysgwyr CA3 a CA4 gofynnwn 

yn garedig i chi wirio ac arwyddo trefnydd eich plentyn yn wythnosol.  

 

 

 

Yn ystod yr hanner tymor nesaf rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn gallu dychwelyd at 

gynnal diwrnod mabolgampau yr ysgol yn Abertawe a bydd ein teithiau diwedd blwyddyn 

hefyd yn dychwelyd. Bydd mwy o wybodaeth i ddilyn maes o law.  

 

Byddwn hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd siarad Cymraeg er mwyn hybu ethos yr ysgol mewn 

gwersi, ar safle’r ysgol a phan yn cynrychioli’r ysgol mewn gweithgareddau allgyrsiol. 

 

Diolch yn fawr eto am eich cyd-weithrediad a dymunwn wyliau hanner tymor iachus a llawen i 

chi. Edrychwn ymlaen at hanner tymor llwyddiannus arall yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd. 

 

Cofion, 

 

 
 

Mr Meurig Jones 

Prifathro 

 
 
 
 
 


