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Rhagoriaeth yw nod Plasmawr. 

Gwneir hyn drwy gynnal cymuned flaengar  

sy’n seiliedig ar barch; 

sy’n Gymraeg ei hiaith a’i diwylliant; 

sy’n ddisgybledig ei hymarweddiad; 

sy’n eangfrydig ei gorwelion; 

sy’n meithrin sgiliau ei dysgwyr ac  

sy’n rhoi gwerth cyfartal ar bob aelod ohoni. 
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Mair Parry-Jones, Cadeirydd y Corff Llywodraethol 

 

Annwyl Riant/Warcheidwad 

 

Roedd y flwyddyn academaidd 2013-14 yn un cofiadwy i’r ysgol ac yn tystio i’r addysg gyflawn y 

mae’r ysgol yn cynnig i’w disgyblion.  Mae canlyniadau arholiadau allanol Haf 2013 a 2014 yn 

ganmoladwy.  Mae’r ffaith fod canlyniadau Safon Uwch yr ysgol yn gosod Plasmawr ar frig 

perfformiad pob un o ysgolion y brifddinas am yr ail flwyddyn yn olynnol yn destun balchder a 

chlod i bawb sydd a chysylltiad â’r ysgol.  Mae dros hanner myfyrwyr Safon Uwch llynedd wedi 

cael eu derbyn i fynychu cyrsiau ym mhrifysgolion y Russell Group sydd yn tystio i’w gallu 

cynhenid ond hefyd i’r arweiniad a’r paratoad y cant gan staff yr ysgol yn enwedig o fewn yr 

adrannau a Thîm Cynnydd CA5.   

Mae canlyniadau TGAU yr ysgol yn parhau i gynyddu yn enwedig ar y mesur trothwy L2+ a 

chanlyniadau 2013 a 2014 y gorau yn hanes yr ysgol. 

Mae presenoldeb disgyblion yn destun sylw enfawr gan Awdurdod Dinas Caerdydd ac mae’n 

rhaid talu teyrnged i chi fel rhieni ac i’r disgyblion am sicrhau fod presenoldeb yr ysgol yn 

parhau i gynyddu ac yn gosod yr ysgol ymhlith yr uchaf yng Nghaerdydd.  Mae ymddygiad da 

ein disgyblion a’r sylw a roddir i ofal a lles disgyblion gan staff yr ysgol yn sicrhau fod ystadegau 

gwaharddiad yr ysgol gyda’r isaf yn yr Awdurdod.  Rhaid canmol gwaith Timoedd Cynnydd yr 

ysgol sydd nid yn unig yn tracio cynnydd academaidd pob disgybl, ond hefyd yn gofalu am les 

pob un ohonynt. 

Mae yna fwy i ysgol lwyddiannus na pherfformiad academaidd a hoffwn ddiolch i holl staff yr 

ysgol am gynnig cyfoeth o weithgareddau allgyrsiol a theithiau sydd yn ymestyn profiadau 

disgyblion, yn ehangu eu gorwelion, ac yn datblygu sgiliau bywyd ehangach o fewn cyd-destun 

Cymreig a Chymraeg.  Mae’r profiadau helaeth hyn yn debygol o aros yn y cof am byth ac yn 

baratoad da i ddisgyblion i fywyd y tu hwnt i’r ysgol. 

I mi, fe fydd perfformiad yr ysgol o ‘Les Miserables’ a llwyddiant tîm pêl droed Bl 9 wrth ennill 

pencampwriaeth ysgolion Prydain yn atgofion melys am amser hir. 

Mae arwain ysgol yn yr oes bresennol o atebolrwydd fforensig a thoriadau ariannol llym yn 

dipyn o her, ond rwy’n ffyddiog bod yr arweinyddiaeth strategol a ddarparwyd gan y Pennaeth 

â’i Dîm Arwain yn medru goresgyn yr heriau hyn.  Mae’r Cynllun Gwelliant ar gyfer y tair 

blynedd nesaf yn gosod cwrs clir ar gyfer yr ysgol; mae’n gosod cryn bwyslais ar fynd i’r afael â’r 

tair blaenoriaeth genedlaethol, sef llythrennedd, rhifedd a chau’r bwlch tlodi.   

Er gwaethaf yr heriau y mae’r ysgol yn eu hwynebu rwyf yn hyderus fod yr ysgol yn parhau’n 

ffyddlon i’w hamcan craidd gwreiddiol o osod gwerth cyfartal ar bob unigolyn.  Mae ysgol 

lwyddiannus yn seiliedig ar berthynas adeiladol a chadarnhaol a gaiff ei ffurfio rhwng staff, 

disgyblion a rhieni, ac mae’r cydweithrediad hwn wedi bod yn nodwedd o Ysgol Plasmawr ers 

iddi gael ei sefydlu.   

Mae’r Pennaeth a minnau yn benderfynol o sicrhau bod yr ysgol yn parhau i ddatblygu dros y 

blynyddoedd nesaf.  Byddwn yn anelu am ragoriaeth ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol ac yn 

gweithredu’n ddiflino i gyrraedd y nod hwnnw. 

Hoffwn ddiolch i aelodau’r Corff Llywodraethol am eu ymroddiad, gwrthrychedd a chefnogaeth 

yn ystod y flwyddyn aeth heibio.  Mae hi wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus a gall y Corff 

Llywodraethu unwaith eto gyflwyno ei adroddiad gyda balchder. 
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________________________________________________________________________________ 

Cyflwyniad gan John Hayes, Pennaeth. 
 

Hoffwn ddiolch i Mair Parry-Jones am ei chefnogaeth i mi yn bersonol fel Cadeirydd y Corff 

Llywodraethol, a diolch arbennig iddi am arwain y Corff Llywodraethol yn ystod y flwyddyn. 

 

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un gyffrous yn hanes yr ysgol; wele isod grynodeb o’r 

uchafbwyntiau: 

 

Arweinyddiaeth 
Yn sgil tipyn o ad-drefnu ar Dîm Arwain yr Ysgol bu 2013-14 yn flwyddyn o ymsefydlu aelodau 

newydd i’r Tîm Arwain a sefydlu Tîm Arwain Estynedig.  Mae’r newidiadau hyn wedi sicrhau 

bod arweinyddiaeth yr Ysgol yn parhau’n gryf wrth wynebu’r cyfnod nesaf yn hanes yr ysgol ac 

ymateb i agenda codi safonau heriol yr Awdurdod Lleol a’r Consortiwm, wrth baratoi ar gyfer 

Arolwg Estyn (Tachwedd 2015) ac wrth ymateb i dair brif flaenoriaeth y Llywodraeth ar addysg; 

Llythrennedd, Rhifedd a Chau’r Bwlch Tlodi.   

 

Canlyniadau arholiadau ardderchog (gweler manylion pellach yn Atodiad A) 
‘Roedd canlyniadau arholiadau allanol yr Ysgol yn arbennig o dda eto eleni (Haf 2014). 

Llongyfarchwn ein holl fyfyrwyr am eu ymroddiad, penderfyniad a’u dyfalbarhad. 

TGAU 2014: 
‘Roedd canlyniadau TGAU yn dda iawn gyda 81% o ddisgyblion yn cyrraedd y trothwy o 5 

TGAU neu fwy rhwng gradd A* a C, neu’n gyfartal â hynny a 67% o ddisgyblion wedi cyrraedd y 

trothwy gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg.  Dyma’r perfformiad gorau yn hanes 

yr Ysgol.  Llwyddodd 98.16% o ddisgyblion gyrraedd y trothwy lefel 1 o 5 TGAU neu fwy rhwng 

gradd A* a G neu’n gyfartal â hynny. 

Safon Uwch 2014: 
‘Roedd ein canlyniadau Safon Uwch yn rhagorol gyda 41.1% o’r holl raddau yn A* - A, 89.9% o’r 

graddau rhwng A* a C, a 100% ohonynt rhwng A* ac E.  ‘Roeddem yn arbennig o falch o’n 

llwyddiant yn y Fagloriaeth Gymreig, gyda’r mwyafrif helaeth o’r flwyddyn yn ennill 

cymhwyster Bagloriaeth Cymru, a roddodd iddynt 120 o bwyntiau ychwanegol (gradd A).  

Llwyddodd pob myfyriwr oedd wedi gwneud cais am le mewn prifysgol i fynd ymlaen i addysg 

uwch, dros hanner ohonynt i Brifysgolion y Russell Group, a dymunwn bob llwyddiant iddynt ar 

ddechrau pennod newydd yn eu bywydau. 

Uwch Gyfrannol 2014: 
‘Roedd ein canlyniadau UG hefyd yn dda iawn, gan gynnig sylfaen gadarn i’r rhan fwyaf o 

fyfyrwyr wrth iddynt ddechrau ar eu blwyddyn olaf yn yr ysgol. 

 

Datblygiadau Cwricwlaidd 
Nodwyd yn adroddiad diweddaraf Estyn ar yr ysgol fod yno lawer o nodweddion eithriadol i 
gwricwlwm yr ysgol, gan gynnwys ansawdd y broses o drosglwyddo o’r ysgolion cynradd, y 
dulliau blaengar ar gyfer cyflwyno sgiliau, y ddarpariaeth ar gyfer y chweched dosbarth, 
llwyddiant cynllun Gwobrau Dug Caeredin a’n darpariaeth o gwricwlwm Addysg Bersonol, 
Gymdeithasol ac Iechyd.  Nodwyd fod holl weithgareddau allgyrsiol yr ysgol yn cyfoethogi 
profiadau dysgu’r disgyblion a’u bod yn agwedd ragorol o fywyd yr ysgol.  Rwy’n hyderus bod 
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rhain yn parhau yn agweddau cryf o fewn cwricwlwm yr ysgol yn ogystal a nifer o 
ddatblygiadau pwysig ers hynny.   
Mae ymateb yr Ysgol i’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol wedi bod yn un 
manwl a chynhwysfawr ac rydym yn falch iawn o ddatblygiad ein disgyblion yn y meysydd 
hanfodol hyn. 
Mae’r datblygiadau newydd hyn yn cynnwys cyfle i rieni disgyblion Blwyddyn 7, 8, 9, 10 a 12 i 
fynychu noson agored i gyflwyno cwricwlwm Cam Allweddol 3, Cam Allweddol 4 a Cham 
Allweddol 5, datblygiadau pellach yn ein partneriaeth gydag Ysgol Glantaf, rhannu diwrnod 
HMS gyda phob ysgol uwchradd Gymraeg arall yn Ne Ddwyrain Cymru a threfnu diwrnod HMS 
gyda phob un o’r ysgolion cynradd sy’n anfon eu disgyblion i Blasmawr, gyda ffocws ar ‘Cau’r 
bwlch tlodi’.   
 
Y Ganolfan Ddysgu 
Mae’r ganolfan ddysgu bellach yn rhan bwysig o fywyd academaidd nifer fawr o ddisgyblion yr 
ysgol.  Yn ogystal a gwersi darllen ffurfiol mae’r ganolfan ar agor yn ystod amser cinio ac ar ôl 
ysgol i ddisgyblion fynd yno i fwynhau darllen neu i gwblhau gwaith cartref.  Mae’r Ganolfan yn 
enghraifft wych o agenda cynhwysiant yr ysgol lle mae croeso i bawb ac adnoddau darllen yno 
sy’n addas i bawb.  Mae cydlynydd y ganolfan ddysgu, Ruth Roberts yn angerddol am ddarllen ac 
wedi sefydlu llu o glybiau a phrosiectau i hyrwyddo darllen i fechgyn a merched gan gynnwys 
teithiau i gwrdd ag awduron enwog a thaith i’r Ŵyl Lenyddiaeth yn y Gelli Gandryll.  
Darllenwch am ddatbygiadau cyffrous y ganolfan yng nghylchlythyr yr ysgol a gyhoeddir yn 
rheolaidd. 
 
Cyngor yr Ysgol 
‘Roedd Cyngor yr Ysgol eleni’n cynnwys 23 o ddisgyblion, ac maent oll wedi cyfrannu’n dda at 
drafodaethau ynglŷn â llu o faterion sy’n ymwneud â’r ysgol.  Cyfarfu Cyngor yr Ysgol yn 
rheolaidd gydol y flwyddyn a thrafodwyd materion yn perthyn i dwf yr ysgol, strategaethau 
dysgu ac addysgu gan gynnwys nodweddion y ‘wers ragorol’, materion cynhwysiad cymdeithasol 
a Chymreictod.  Cynrychiolwyd y Cyngor ar Fwrdd y Llywodraethwyr gan Garyn Young a Enlli 
Parri (Blwyddyn 13).  Yr aelodau eraill o gyngor yr ysgol oedd:   
Osian Ahir a Betsan Tudur (Bl 7), Non Macarthy a Gwen Williams (Bl 8), George Watts a Tomos 
Wilshaw (Bl 9), Gruff McVeigh a Maia Davies (Bl 10), Dylan Jones a Megan Edwards (Bl 11), 
Bedwyr ap Ion, Broni Koziel, Heledd Wilshaw a Awen Evans (Bl 12), Gareth Scourfield (MAP), 
Aleena Khan (Llyfrgellydd ifanc), Mirain Dafydd (CCC), Jacob Dursley (DIP), Olivia Murphy 
(Merched Mentrus), Elisa Morris (Digon) a Leila Omar (Balch). 
 
Y Chweched Dosbarth 
Mae cyfraniad myfyrwyr Chweched Dosbarth at bob agwedd o waith Ysgol yn amhrisiadwy ac 
yn cynnig dimensiwn gwerthfawr ychwanegol i fywyd Ysgol.  Mae’r Chweched Dosbarth eleni 
wedi bod yn weithgar tu hwnt ac wedi arwain nifer o gynlluniau pwysig o fewn yr Ysgol gan 
gynnwys sefydlu ‘Clwb P6/7’ ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7.  Clwb wedi ei arwain yn 
gyfangwbl gan fyfyrwyr Chweched Dosbarth yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau 
cymdeithasol llawn hwyl yw hwn yn cwrdd unwaith y mis ar ddiwedd y dydd.  Mae tystiolaeth 
o flaengaredd y Chweched i’w weld yn gyson drwy’r Ysgol gan gynnwys hyfforddi a mentora 
disgyblion iau gyda’u gwaith Ysgol neu gyda materion mwy cymdeithasol a phersonol.  Bu’r 
Chweched yn weithgar wrth gefnogi amrywiaeth o elusennau yn ystod y flwyddyn a 
chefnogwyd amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol gan gynnwys y sioe gerdd ‘Les Miserables’, y 
gyngerdd Nadolig ac ystod o dimau chwaraeon.  Un carreg filltir nodedig i’r Ysgol yw bod tîm 
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rygbi’r Chweched dosbarth wedi curo ein cymdogion agosaf Ysgol Glantaf  am y tro cyntaf  yn 
hanes yr Ysgol mewn gem rygbi! 
Hoffwn dalu teyrnged arbennig i Brif fachgen, Garyn Young a’r Prif ferch, Enlli Parri eleni.  
Maent wedi bod yn llysgenhadon gwych i’r Ysgol ar sawl achlysur yn ystod y flwyddyn ac wedi 
cynrychioli disgyblion yr Ysgol gydag urddas ar y Corff Llywodraethol llawn.  Yn ddios 
uchfabwynt eu blwyddyn fel prif swyddogion oedd eu hanerchiad gwych i gynhadledd bwysig 
yn Neuadd y ddinas ar y thema ‘Caerdydd Ddwyieithog’.  Roedd siaradwyr eraill yn y 
gynhadledd yn cynnwys y Prif Weinidog, Carwyn Jones a Paul Orders, Prif Weithredwr Dinas 
Caerdydd.  
 
Datblygiad Arweinyddiaeth 
Mae ein cynlluniau mentora cyfoedion ac arweinyddiaeth yn parhau i ddatblygu a ffynnu, ac 
mae ysgolion eraill ac asiantaethau allanol yn aml yn gofyn i ni rannu ein gweledigaeth gyda 
hwy.  Mae pob un o’r cynlluniau mentora ac arweinyddiaeth ‘rydym yn eu cynnig wedi 
ymrywmo i gynnig cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau a nodweddion arweinyddiaeth 
eu hunain.  Mae’r Mentoriaid Cyfoed yn derbyn lefel uchel o hyfforddiant gan Karen Evans 
(cwnselydd yr ysgol) cyn iddynt dechrau ar eu gwaith.  Mae ein Mentoriaid Cyfoedion 
Academaidd yn cynorthwyo gyda’r clwb gwaith-cartref (MAPs), mae’r Mentoriaid Gwrth-Fwlio 
(CCCs) ar gael amser egwyl ac amser cinio i wrando ar bryderon eraill, mae ein BOBs yn annog 
eraill i feddwl am bwydydd maethlon a dewisiadau bwyta’n iach ac mae gennym dîm o 
wirfoddolwyr sy’n cynorthwyo gyda’n cynlluniau darllen (DIPs).  Mae ‘Merched Mentrus’ a 
‘Bechgyn Bonheddig’ yn grwpiau cyfoedion sydd â’r nod o wella hunan-barch disgyblion na 
fyddent fel arall o bosibl yn ymwneud ag unrhyw weithgareddau eraill a ddarperir gan yr ysgol.  
Mae’r naill grŵp a’r llall wedi bod yn eithriadol o lwyddiannus yn ystod y flwyddyn a aeth 
heibio, ac mae gwaith ‘Merched Mentrus’ yn arbennig wedi derbyn cydnabyddiaeth 
genedlaethol gan gynnwys cael cerdd a ysgrifennwyd gan y grwp wedi ei gyhoeddi ym mhapur 
newydd y ‘Daily Telegraph’ ym mis Rhagfyr.  Fe ysgrifennwyd y gerdd fel rhan o brosiect 
ymchwil gan Prifysgol Caerdydd, “Boys and Girls speak out:  A qualitative study of children’s 
gender and sexual cultures” dan arweiniad yr Athro Emma Renold o’r adran Gwyddorau 
Cymdeithasol.  Un ychwanegiad nodedig eleni i’r grwpiau a gaiff eu harwain gan gyfoedion yw 
‘Digon’, sydd â’r nod o godi ymwybyddiaeth ynglŷn â bwlio homoffobig mewn cymdeithas a 
dileu pob math o fwlio homoffobig yn yr ysgol.  Bu gwaith ‘Digon’ yn ganolbwynt i gyfranid yr 
Ysgol at raglan y ‘BBC News Report’ a gafodd ei darlledu yn mis Mawrth.  Fel rhan o’r project 
hwn fe ddaeth Gareth Thomas y cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol i’r Ysgol i gael ei gyfweld am 
fwlio homoffobaidd a’i brofiadau personol.  Mae’r cyfraniad a wnaethpwyd gan yr arweinwyr 
disgyblion hyn wrth gynnal ein hegwyddor gefnogol yn werthfawr tu hwnt a diolchaf iddynt am 
eu gwaith caled a’u hymroddiad. 
 
Gweithgareddau Allgyrsiol 
Gwneir ymdrech anhygoel bob blwyddyn i gynnig amrediad eang o weithgareddau allgyrsiol, a 
bu llynedd eto’n flwyddyn eithriadol o brysur.  ‘Rwyf yn ddyledus i’r aelodau staff hynny sy’n 
fodlon cynnig y gweithgareddau hyn ac ‘rwyf yn falch iawn o’r ymateb aruthrol gan ddisgyblion 
i’r gweithgareddau.  Pan fo disgyblion y gorffennol yn adlewyrchu ar eu profiadau yn yr ysgol, 
yn aml iawn, y profiadau allgyrsiol sydd ar ben y rhestr. 
Trefnwyd sawl taith breswyl ar gyfer ystod eang o ddisgyblion, gan gynnwys Llangrannog 
(Blwyddyn 7), Tŷ-Ddewi (Blwyddyn 8), Taith (Blwyddyn 9) yr adran Hanes i’r Ffrynt 
Orllewinol yng Ngwlad Belg, taith (Blwyddyn 9) Addysg Grefyddol i Amsterdam, a’r daith sgïo 
flynyddol.  Bu’r adran Sbaeneg ar daith gyda disgyblion y Chweched dosbarth i Madrid a fe aeth 
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yr adran Ffrangeg a disgyblion CA4 ar daith i Paris.  Mae’r daith gyfnewid gyda rhanbarth Sakai, 
Japan yn datblygu’n flynyddol gydag ymweliad llwyddiannus gan griw o ddisgyblion a staff o 
Japan yn ystod mis Mawrth a 20 disgybl o Plasmawr yn ymweld â Japan yn ystod mis Gorffennaf.  
Hoffwn ddiolch i Miss Emma Richards am arwain ein holl alldeithiau Dug Caeredin yn ystod y 
flwyddyn.  Mae llu o ddisgyblion wedi elwa o fod yn rhan o’r cynllun yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf.   
Ymhlith digwyddiadau cofiadwy’r flwyddyn ‘roedd cystadleuaeth Cerddor Ifanc y Flwyddyn a’n 
cyngerdd Nadolig fendigedig yn neuadd Dora Stoutzker yn y Coleg Cerdd a Drama Brenhinol.  
Florence Plane yn chwarae’r baswn oedd enillydd y gystadleuaeth iau, a Grace Bowen (ffliwt) 
oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth hŷn. 

Fu seremoniau Cadeirio a Choroni Eisteddfod Plasmawr eto eleni yn llwyddiant ysgubol.  

Cynhaliwyd yr Eisteddfod yn Neuadd y Ddinas ar ddiwedd tymor yr Hydref.  Cafwyd teilyngdod 

ym mhob un o’r cystadlaethau. Yn sicr roedd safon y gwaith yn ardderchog gyda nifer o 

ymgeisiadau oedd yn deilwng o’r tri safle ar y brig ymhob un o’r categoriau. Hoffem ddiolch yn 

fawr i’r holl ymgeiswyr am roi min ar bensil neu fys ar allweddell i gyfansoddi eu gwaith.  

Enillydd y Gadair Gymraeg hŷn oedd Ani Collier ac enillydd y Gadair Gymraeg iau oedd Pwyll 

Brynach.  Iwan Williams ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth y Goron Saesneg hŷn ac enillodd 

Cassi Anderson y Goron Saesneg iau.  

Llongyfarchiadau gwresog i bawb a gynrychiolodd yr ysgol yn Eisteddfod yr Urdd, y Bala yn 

ystod gwyliau’r Sulgwyn, a diolch hefyd i bawb a alluogodd i’r disgyblion gystadlu gyda 

chymaint o safon ac urddas wrth arwain, trefnu a chefnogi.  Roedd Daniel Jones (Bl 8) yn 

fuddugol yn y ddawns werin unigol i fechgyn (iau) ac Enlli Parri (Bl 13) yn fuddugol yn yr 

unawd chwythbrennau (ffliwt) a’r ddawns werin unigol i ferched (hŷn).  Ar sail ei pherfformiad 

yn y ddawns werin fe gafodd Enlli ei dewis i fod yn un o’r chwech unawdydd fydd yn cystadlu 

am ysgoloriaeth Bryn Terfel a’r Urdd yn mis Hydref – tipyn o anrhydedd iddi hi ac yn deyrnged 

i’w dawn fel dawnswraig.  Fe fu nifer fawr o’n disgyblion hefyd yn llwyddiannus wrth 

gynrychioli aelwyd Bro Taf yn y cystadlu ar y dydd Gwener a’r dydd Sadwrn olaf o’r Eisteddfod. 
‘Rydym yn falch iawn o lwyddiannau ein disgyblion fel unigolion a fel rhan o dimoedd eleni.   
Fe enillodd bechgyn Blwyddyn 7 gwpan Malcolm Thomas ar ddiwedd tymor yr Hydref mewn 
cystadleuaeth rygbi a drefnwyd am y tro cyntaf eleni rhwng ysgolion Plasmawr, Glantaf, Bro 
Edern a Bro Morgannwg.  Cynhaliwyd y twrnament ar Barc yr Arfau, ac roedd yn hyfryd gweld 
Mr Malcolm Thomas, Pennaeth cyntaf Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yno i gyflwyno’r cwpan i 
gapten tîm Ysgol Plasmawr.  Y gobaith yw y bydd y twrnament hwn yn datblygu’n flynyddol 
rhwng y pedair ysgol a dyfodd o’r un wreiddiol sef Glantaf a sefydlwyd ym 1978. 
Cynhaliwyd twrnament hoci a phêl rwyd gan yr Urdd i ysgolion cyfrwng Cymraeg De Cymru yn 
ystod mis Mawrth.  Fe ddaeth merched Bl 7 yn ail yn y twrnament pêl rwyd ac enillodd merched 
Bl 8 y twrnament hoci.  Mae ein timau rygbi merched wedi profi tipyn o lwyddiant eleni yn 
ogystal. 
Llongyfarchiadau gwresog i’n tîm pêl droed bechgyn Bl 9 sydd yn bencampwyr Cymru eleni 
wedi buddugoliaeth yn Aberystwyth yn mis Ebrill yn erbyn Ysgol Bryn Alun, Wrecsam.  
Wythnos yn ddiweddarach roedd y tîm yn cael eu coroni yn bencampwyr dinas Caerdydd a’r Fro 
am y drydedd flwyddyn yn olynol.  Yn ystod penwythnos cyntaf gwyliau’r Sulgwyn fe fu’r tîm 
yn cynrychioli Cymru mewn twrnament Prydeinig ar gyfer cwpan ‘Allen McKinstry’ yng 
nghanolfan chwaraeon cenedlaethol, Lilleshall.  Yn dilyn buddugoliaethau dramatig yn erbyn 
Ysgol Braidhurst (yr Alban) ac Ysgol Christleton (Lloegr) fe chwaraeodd y tîm yn erbyn Coleg 
Sant Brendon (Gweriniaeth Iwerddon) yn y gêm derfynol.  Ennill fu hanes y tîm o un gol i ddim 
a chael eu coroni yn bencampwyr Ynysoedd Prydain a Gweriniaeth Iwerddon. 
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Y garfan fuddugoliaethus oedd:  Edward O’Hare Willmott, Dominic Sweeney, Ben Cabango, 
William Marsh, Iwan Clements, Jonah Griffiths, Ioan Roberts, Keiron Proctor, Bradley Cotterill, 
Callum Flynn, Sam Davies, Harrison Morse, Tomos Herbert, Josh Chapman, Elis Williams, Hari 
Bowen, George Watts, Dewi Wylie, Ben Roberts a Morgan Arkless. 
 

Mae’r disgyblion canlynol wedi cynrychioli academiau pêl droed eleni: 

Kieran Proctor a Jonah Griffiths (Dinas Caerdydd) 

Bradley Cotterill, Ben Cabango a Ioan Roberts (Casnewydd) 
 

Fe gynrychiolodd y disgyblion canlynol garfan rygbi Ysgolion Caerdydd eleni a gyrhaeddodd 

rownd derfynol y ‘Dewar Shield’:  Garmon ap Ion, Tom James, Dylan Lawley ac Ethan Williams. 

 

Llongyfarchiadau mawr i Betsan Jenkins (Bl 12) ar dderbyn gwobr ‘Sports Aid, Wales Award’ fel 

cydnabyddiaeth o’i thalent a’i photensial ym myd ‘Triathlon’.  Dyma enw i’w gofio dros y 

blynyddoedd nesaf. 

 

Mae’n bleser adrodd bod nifer o ddisgyblion wedi mynychu cyrsiau hyfforddi preswyl 

Peirianneg eleni.  Fe wnaeth Carys Bill (Bl 8) fynychu cwrs ym mhrifysgol Bryste a noddwyd gan 

Airbus, y Labordy Niwclear Genedlaethol, Dyson a Ford ac fe fu Liam Coyle, Gwyn Robins a Jo 

Wiggin (Bl 9) ar gwrs ym mhrifysgol Coventry wedi ei noddi gan Aston Martin, BMW a Jaguar 

Land Rover.  Yn ddi os, mae’r disgyblion hyn wedi elwa’n fawr o’r profiadau hyn a roddodd flas 

iddynt o gyfleodd gyrfaoedd ym mheirianneg gyfoes.  Cafodd Enda Mulville (Bl 11) brofiad tebyg 

ar gwrs Technoleg Argraffu 3D ym Mhrifysgol Warwick. 

 

Llongyfarchiadau mawr i Carys Bill a Daniel Clarke am dderbyn gwobrau Mathemateg yn 

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni. 

 

Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cynrychioli’r ysgol yn ystod y flwyddyn neu sydd wedi 

cyfranogi mewn rhai o’n digwyddiadau cyhoeddus – da iawn chi! 

 

‘Les Miserables’ 

Yn ystod mis Mawrth llwyfanwyd 4 perfformiad o ‘Les Miserables’ gyda phob tocyn wedi’u 

gwerthu ar gyfer y bedair noson.  Dyma yn ddi-os oedd cynhyrchiad mwyaf uchelgeisiol a heriol 

yr Ysgol gyda chast a chriw o fwy na 150 disgybl oedd yn cynrychioli pob un o’n chwech ysgol 

gynradd.  Gweithiodd pawb yn ddi flino am fisoedd wrth baratoi am y cynhyrchiad gan gynnwys 

tîm o staff a weithiodd yn ddiwyd yn y cefndir i sicrhau fod y prosiect yn un llwyddiannus.  Mae 

fy nyled a fy niolch yn fawr i bawb a fu’n fodd o osod y sioe ar lwyfan – gwaith tîm go iawn yw 

llwyfannu sioe gerdd.  

Roedd y don o ganmoliaeth a ddaeth o bob cyfeiriad yn dilyn pob sioe yn anhygoel ac yn 

gydnabyddiaeth o lwyddiant ysgubol y sioe.  Mae’r dyfyniad isod gan gyn-ddisgybl yn crynhoi 

teimladau y mwyafrif a welodd y sioe: 

 

“Mwynheais i'r perfformiad nos Fercher yn fawr iawn.  Roedd safon y cynhyrchiad yn anhygoel!  
Roedd gan y cast lleisiau bendigedig, ac roedd y band yn swnio'n wych.  Llongyfarchiadau mawr 
i bawb oedd ynghlwm a'r sioe.  Roedd hi'n anodd credu taw sioe ysgol oedd hi! 
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Roedd hi'n bleser cael bod nôl yn yr ysgol unwaith eto, a gweld bod hi'n mynd o nerth i nerth.  
Mae'r ffaith fy mod i wedi bod i ysgol gyfun gymraeg yn destun balchder mawr i mi, yn enwedig 
ysgol gyfun cystal â Phlasmawr.  Rwyf wedi cwrdd â phobl sydd wedi bod i bob mathau o 
ysgolion ers symud i Lundain, ond rwy'n wirioneddol gredu mai fi gath un o'r profiadau 
addysgiadol gorau.  Roedd hi'n fraint cael mynychu ysgol mor liwgar a charedig gyda cymaint o 
athrawon ymroddedig.  Rwy'n gobeithio bod y disgyblion presennol yn sylweddoli pa mor ffodus 
ydynt!  Mae gen i lu o atgofion melys iawn o fy amser ym Mhlasmawr, diolch yn fawr iawn i chi 
gyd”. 
 
Gwesteion ac ymwelwyr 
‘Rydym wedi croesawu nifer o westeion ac ymwelwyr i’r ysgol eleni.  Mae’r rhain wedi cynnwys 
ymwelwyr o Ganada, Siapan, Sbaen a Llydaw.  Mae Aelodau Cynulliad yn ymwelwyr cyson â’r 
ysgol, ac maent yn gefnogol i’r Chweched Dosbarth gyda’u hastudiaethau ar gyfer y Fagloriaeth 
Cymreig; hefyd trefnwyd digwyddiad hyfforddi gyda’r Cynulliad Cenedlaethol.  ‘Roedd yn fraint 
croesawu Geraint Rees, Pennaeth cyntaf Ysgol Plasmawr fel siaradwr gwadd yn ein seremoni 
wobrwyo flynyddol.  Llongyfarchodd Geraint y disgyblion ar eu perfformiad rhagorol yn eu 
arholiadau haf ddiwethaf a rhoddodd deyrnged arbennig i Dan Roberts, Cadeirydd 
Llywodraethwyr cyntaf yr ysgol am ei weledigaeth gynnar wrth lunio nodau’r ysgol a sicrhau 
bod cynhwysiant cymdeithasol yn rhan hanfodol o ethos yr ysgol. 

 

Y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon 

Mae’r Ysgol yn ddyledus i’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon am drefnu gweithgareddau codi 

arian yn ystod y flwyddyn gan gynnwys y cwisiau a’r ffair Nadolig.  Mae pob ceiniog o’r 

ymgyrch codi arian yn mynd tuag at brynu adnoddau ar gyfer y ganolfan ddysgu a bysiau mini yr 

ysgol sydd o fudd i bob un disgybl. 
 
Gwaith elusennol 
Mae ymateb ein disgyblion i waith elusennol yn rhyfeddol ac eto eleni bu’r disgyblion yn casglu 
arian at elusennau mewn llu o wahanol ffyrdd.  Rhaid canmol eu haelioni sydd wedi creu 
cyfanswm o ychydig dan £8,500 at elusennau lleol, rhanbarthol a rhyngwladol.  Gwych iawn. 
 
Clic Sarjent £2,913 
Apel Trychineb y Philipinau £658 
Macmillan £139 
Ymgyrchoedd gwrth-fwlian yn Rwsia £976 
Epilepsi £330 
Asthma UK £700 
Action Aid £660 
Felindre £180 
Stepen Drws £205 
Ty Hafan £437 
Ymgyrch Cofeb y Cymry yn Fflandrys £708 
JDM Research £880 
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Heriau’r dyfodol 
Bydd yr ysgol yn parhau i dyfu a datblygu dros y blynyddoedd nesaf a bydd yn wynebu sawl her 
newydd; dyma rai ohonynt: 
 

Sefyllfa gyllidol heriol: 

Mae’r modd y mae’r ysgol yn ymateb i batrwm ansefydlog y niferoedd o ddisgyblion fydd yn dod 

i’r Ysgol dros y blynyddoedd nesaf yn nhermau cyllid, staffio a chwricwlwm yn hanfodol 

bwysig, ac yn ddibynnol ar gefnogaeth yr Awdurdod Lleol. 

 

Mae’r dystiolaeth gynnar a ddaeth o ganlyniad i ymateb yr ysgol i’r flaenoriaeth genedlaethol o 

gau’r bwlch tlodi yn tystio bod newid cymdeithasegol o fewn yr ysgol yn parhau i amlygu ei 

hunan.  Nodweddir ein plant ieuengaf yn bennaf gan begynnu cymdeithasol difrifol - gyda 

chanran gynyddol yn dod o ardaloedd mwyaf difreintiedig y ddinas.  Mae gwaith cynnar y 

Swyddog Cefnogi Teuluoedd yn dangos bod canran uchel o’n teuluoedd yn deuluoedd Tlodi 

Gweithiol (Working Poverty).  Bydd angen i ni atgyfnerthu ein systemau cynhwysiant, 

cynhaliaeth a chefnogaeth i fod yn abl i ymdopi â’r disgyblion sy’n dod o deuluoedd bregus a 

difreintiedig.  Rydym wedi ymrwymo i sicrhau cydraddoldeb i bawb yng nghymuned Plasmawr.  

Roedd y themau hyn yn ffocws i ddiwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd a drefnwyd ar y cyd 

gyda’n ysgolion cynradd a gynhaliwyd ar ddiwrnod olaf tymor y Gwanwyn.  Y siaradwr gwadd a 

agorodd y gynhadledd oedd y Dirprwy Weinidog dros dlodi, Vaughan Gething.   

 

Mae cynnal safonau a sicrhau cynnydd yn ymgyrch barhaus yr ydym wedi ymrwymo iddi, ond 

yn fwyfwy pwysig wrth i ni baratoi i groesawu arolygwyr Estyn yn nhymor yr Hydref 2015.  Fe 

fydd y cydweithio agos a chyson rhwng aelodau’r Tîm Arwain, Arweinwyr Pwnc a’r Arweinwyr 

Cynnydd yn parhau yn seiliedig ar yr her barhaus o wella safonau.   

Mae anelu at ragoriaeth yn ein dysgu, addysgu a’n asesu ar gyfer dysgu yn greiddiol i’n 

hymdrechion o gynnal safonau a sicrhau cynnydd.  Mae’r profiadau dysgu ac asesu a gaiff ein 

disgyblion o fewn ein hadrannau yn sail i gynnydd academaidd.  Mae’n hanfodol ein bod yn 

adfyfyrio yn rheolaidd ar ein gweithdrefnau ar lawr dosbarth gan sicrhau ein bod yn darparu yr 

addysg orau ymhob gwers a hynny’n gyson ar draws yr ysgol. 

 

Mae newid sylweddol i’n darpariaeth addysgiadol yn flaenoriaeth. 

Mae’r pwyslais gynyddol ar ymwreiddio’r Fframwaith Genedlaethol Llythrennedd a Rhifedd, 

datblygiadau ym maes sgiliau a llwybrau dysgu 14 – 19, a chasgliadau’r ymgynghoriad diweddar 

ar gymwysterau yn golygu ein bod yn gorfod parhau i feddwl am agweddau o’n cwricwlwm a 

phrofiadau addysgu a dysgu mewn ffyrdd newydd a blaengar.  Anelwn at gynnig addasiadau 

hyblyg, doeth a blaengar i’n cwricwlwm wrth ymateb i flaenoriaethau addysg y Llywodraeth. 

 

- Mae pwysau cynyddol arnom i sicrhau fod pob disgybl yn cael digon o gyfleoedd i arfer y 

Gymraeg ym mhob elfen o fywyd yr ysgol.  Bydd y Tîm Arwain Estynedig yn gyfrifol am 

ddatblygu strategaeth ysgol gyfan i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn yr ysgol. 
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Crynodeb 
Mae gan bob aelod o gymuned ysgol Plasmawr hawl i deimlo’n falch o’r ysgol a phopeth ‘rydym 
wedi ei gyflawni, sy’n deyrnged i ymdrechion diflino pawb sy’n gysylltiedig â’r ysgol.  ‘Rwyf yn 
eithriadol o falch o’r ysgol ac ‘rwyf yn benderfynol o sicrhau ei bod yn parhau i ffynnu, datblygu 
a gwella dros y blynyddoedd nesaf. 
Hoffwn ddiolch i chi fel rhieni am eich cefnogaeth barhaus ac am sefydlu partneriaeth mor gref 
gyda’r ysgol, nodwedd unigryw ‘rydym yn falch iawn ohoni. 
 
John Hayes, Pennaeth 
 
Aelodaeth o’r Corff Llywodraethol – a dyddiadau ar gyfer ystyried ail-ethol. 

 

Cymuned Awdurdod Lleol Rheini Staff 
Mrs Mair Parry-

Jones 

Cadeirydd 

25/6/09 – 24/06/17 

Mr John Hayes 

Pennaeth 

Mrs Gwenan Williams 

08/02/13 – 07/02/17 

Mrs Ceri Llewellyn 

01/09/10 – 31/08/16 

Mrs Teleri Beran 

05/12/10 - 04/12/14 

Ms Ruth Parry  

17/09/10 - 16/09/14 

Mrs Catrin James 

26/11/10 – 25/11/14 

Mrs Karen Salter 

05/10/11 – 04/10/15 

Mr Dan Roberts 

05/12/10 - 04/12/14 

Ms Siw Hughes 

24/09/10 – 23/09/14 

Ms Rebecca Leach 

26/11/10 – 25/11/14 

 

Mr John Griffiths 

05/12/10 - 04/12/14 

Y Parch. Evan Morgan 

17/09/10 – 16/09/14 

Dr Catrin Redknap 

02/12/11 – 01/12/15 

 

Mrs Cath Thomas 

30/11/10 - 29/11/14 

Mr Huw Herbert 

26/09/12 – 25/09/16 

Mr Michael Jones 

24/02/12 – 23/02/16 

 

Cynrychiolwyr 

disgyblion 

 

 Dr Arun Midha 

26/09/12 – 25/09/16 

Lowri Griffith Garyn Young 

Enlli Parri 

 

Mr Hywel Jones yw Arweinydd Systemau yr ysgol ar ran Consortiwm Canolbarth y De .  

Diolchwn iddo am ei gefnogaeth yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, ac edrychwn ymlaen at 

gydweithrediad clòs yn y dyfydol. 

 

Y Clerc i’r Llywodraethwyr yw Eve Smith sy’n gweithio yn Neuadd y Sir.  Os ydych eisiau 

cysylltu â hi, gallwch wneud hynny ar 029 20872 915.   

 

Gellir cysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwyr drwy swyddfa’r ysgol. 
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DATA AR BRESENOLDEB YR YSGOL 2013-14 

 

 Presenoldeb % Absenoldeb wedi ei 

awdurdodi % 

Absenoldeb heb ei 

awdurdodi % 

Blwyddyn 7 95.9 2.2 1.8 

Blwyddyn 8 95.3 2.8 1.8 

Blwyddyn 9 94.9 2.8 2.3 

Blwyddyn 10 94.2 2.3 3.5 

Blwyddyn 11 93.8 2.3 3.9 

 

HYFFORDDIANT MEWN SWYDD I ATHRAWON  (HMS) 

Mae’r cyllid a bennir yn flynyddol ar gyfer HMS bellach wedi ei neilltuo ar gyfer cynorthwyo 

athrawon wrth gyflwyno’r 3 blaenoriaeth genedlaethol, sef llythrennedd, rhifedd a chynnig 

cefnogaeth i ddisgyblion a all fod dan anfantais oherwydd tlodi ac amddifadedd.  Mae’r nifer o 

ddiwrnodau HMS wedi gostwng o 7 i 5 mewn blwyddyn academaidd.  Yn sgil y newidiadau hyn, 

bu rhaid i ni ddatblygu dulliau creadigol o hyfforddi staff yn fewnol. 

Mae’r datblygiadau hyn wedi cynnwys rhannu un o’n diwrnodau HMS gyda’r staff o’r ysgolion 

cynradd hynny sy’n bwydo i mewn i Blasmawr ar thema ‘Cau’r bwlch tlodi’; rhannwyd ail 

diwrnod HMS gyda phob ysgol uwchradd Gymraeg arall yn ne Cymru ar y thema o wella 

safonau ar Gam Allweddol 4 a Cham Allweddol 5.  ‘Roedd y tri diwrnod HMS oedd yn weddill 

yn ffocysu ar wahanol agweddau o Gynllun Gwella’r Ysgol. 

Un o ddatblygiadau cadarnhaol llynedd oedd parhâd yng ngwaith y Cymuned Ddysgu 

Broffesiynol o fewn yr ysgol, oedd yn cynnwys pob aelod o’r staff dysgu.  ‘Roedd y cymunedau 

hyn yn ffocysu ar ddatblygu agwedd benodol o Gynllun Gwella’r Ysgol gydol y flwyddyn, a bu 

aelodau o bob cymuned yn adrodd yn ôl ar ganfyddiadau a chasgliadau eu cymunedau eu hunain 

yn ystod un o’r diwrnodau HMS ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. 

Mae canran uchel o’n staff hefyd yn gweithio fel arholwyr gyda CBAC ac o’r herwydd, maent 

wedi bod yn rhan o gynllunio arholiadau TGAU a Lefel Uwch.  ‘Rydym yn ystyried hyn i fod yn 

ffordd arbennig o ddatblygu arbenigedd, a chyn belled â phosibl bydd yr ysgol yn cefnogi’r staff 

mewn datblygu’r math yma o waith.  Mae’r ysgol hefyd wedi datblygu dull mewnol flaengar o 

ddatblygu staff drwy ganiatáu iddynt i fonitro ei gilydd yn dysgu; mae hyn y galluogi athrawon i 

adfyfyrio ar eu harferion, gan wella eu sgiliau dysgu ymhellach er budd y disgyblion.  Mae’r 

ysgol yn parhau i gefnogi datblygiad proffesiynol Athrawon sydd Newydd Gymhwyso ac 

athrawon dan hyfforddiant ac ‘rydym wedi penodi dau uwch fentor newydd i arwain y gwaith 

hwn. 

 

GWEITHREDU’R POLISI ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL 

Mae’r ddarpariaeth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol yn parhau i gael proffeil uchel o 

fewn yr ysgol.  Caiff y Bloc Cefnogaeth Dysgu newydd ei ddefnyddio’n effeithiol fel adnodd, ac 

mae’r tîm yn parhau i wneud gwaith ardderchog wrth gynnig cefnogaeth i ddisgyblion sydd ag 

amrediad eang o anghenion.  Mae ymwybyddiaeth o Anghenion Dysgu Ychwanegol, gan 

gynnwys Disgyblion Mwy Galluog a Dawnus, yn uchel ymhlith y staff, ac mae’r ysgol wedi profi 

llwyddiant gyda’r mentrau a gyflwynwyd.  Mae yno gysylltiadau ardderchog gyda rhieni ac 
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asiantaethau allanol; ffocws cryf ar gysylltiadau rhwng blwyddyn 6 a 7 sy’n cynnwys Fforwm 

Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol; cydweithrediad effeithiol gydag adrannau ac ymateb 

prydlon ac uniongyrchol i ganran uchel o ddisgyblion sydd ag anawsterau darllen a sillafu yn y 

naill iaith a’r llall a sgiliau wedi eu gohirio mewn rhifedd. 

 

Mae arnom ddyled sylweddol am waith ac ymroddiad ein hoedolion sy’n gwirfoddoli, sy’n 

cynorthwyo disgyblion Blwyddyn 7 – 9 gyda’u darllen a’u rhifedd.  ‘Rydym yn ddiolchgar iawn 

i’r oedolion sy’n gwirfoddoli am eu hymroddiad rhyfeddol – os oes gan unrhyw un ddiddordeb 

mewn gwirfoddoli, yna dylech gysylltu â Mrs Catrin Pallot yn yr ysgol. 

 

Mae’r Bloc Cefnogaeth Dysgu, dan arweinyddiaeth Mrs Catrin Pallot (Pennaeth Cynorthwyol er 

Lles a Chynhwysiad), yn hafan i ddisgyblion sydd angen lefel ddwys o gefnogaeth gyda’u 

hanghenion dysgu, a all amrywio o: anghenion dysgu cyffredinol, anghenion dysgu penodol, ac 

anghenion emosiynol, ymddygiad neu gymdeithasol, i anghenion meddygol, corfforol neu’n 

anghenion sy’n ymwneud â’r synhwyrau.  Mae hefyd yn darparu lleoliad priodol ar gyfer ein 

Cynllun Darllen gydag Oedolion sy’n Gwirfoddoli. 

 

Mrs Ruth Davies yw’r Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig, ac mae’n parhau i weithio’n 

glòs gyda disgyblion sydd angen ymyriad arbenigol.  Mae yno 11 aelod o Staff Cynorthwyo 

Dysgu sydd wedi llwyr ymwymo i’r dasg; mae ganddynt gyfraniad ardderchog i’w wneud, nid yn 

unig i unigolion a grwpiau o ddisgyblion, ond i’r ysgol gyfan. 

 

Mae’r staff i gyd yn gweithredu’r polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r un ar gyfer Disgyblion 

Mwy Galluog a Dawnus.  Mae’r cynlluniau addysg unigol, a lle bo angen hynny, y cynlluniau 

ymddygiad unigol, yn ddogfennau byw a gaiff eu monitro’n rheolaidd.  Mae athrawon ym mhob 

adran yn derbyn pob gwybodaeth angenrheidiol parthed unrhyw anghenion ychwanegol sydd 

gan y disgyblion, ac maent yn gwneud defnydd da o’r wybodaeth wrth fynd ati i gynllunio 

gwaith y disgyblion. 

 

Gwneir defnydd effeithiol o bob adnodd sydd ar gael boed yn staff arbenigol a phwnc, athrawon 

cefnogaeth, cynorthwy-wyr cefnogaeth dysgu, asiantaethau a phartneriaethau allanol, 

cynlluniau darllen, cynlluniau sillafu cartref ac ysgol a chyfraniad rhieni a chyfeillion er budd y 

disgyblion.  O ganlyniad i hyn oll, gwelir fod disgyblion sydd ag Anghenion Addysgol 

Ychwanegol yn gwneud cynnydd da ac mae safonau’n codi. 
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BLAENORIAETHAU’R YSGOL DROS Y BLYNYDDOEDD SYDD I DDOD 

 

Ar hyn o bryd, ‘rydym yn gweithio ar ein Cynllun cyfredol i wella’r ysgol, a fydd yn weithredol 

hyd 2015.  ‘Rydym wedi ymrwymo i agenda o godi safonau ac o welliant parhaus.  Bydd y 

penawdau a restrir isod yn ffurfio cnewyllyn y dogfen honno.  Os oes gennych chi sylwadau 

pellach i’w gwneud ynglŷn â’r blaenoriaethau hyn, neu flaenoriaethau eraill yr hoffech weld eu 

cynnwys, mae croeso i chi fynegi eich barn wrth y Pennaeth. 

 

Blaenoriaethau ar gyfer Gwella’r Ysgol: 

 

1. Ymwreiddio’r fframwaith llythrennedd a rhifedd ymhob adran drwy’r ysgol. 

2. Sicrhau ardderchogrwydd yn ein addysgu, dysgu a’n hasesu ar gyfer dysgu. 

3. Miniogi systemau i ganolbwyntio ar leihau effaith amddifadedd ar gynnydd ein 

disgyblion. 

4. Defnyddio data tracio cynnydd a chynlluniau ymyrraeth i godi safonau cyrhaeddiad a 

sicrhau cynnydd ein disgyblion gan gynnwys carfanau penodol o ddisgyblion (PYD / 

AAA / B/M / MAaD). 

5. Addasu ein cwricwlwm ymhellach i gwrdd â gofynion lleol a chenedlaethol gan sicrhau 

bod yr adnoddau a’r staff ar gael i wireddu’r newidiadau. 

6. Sicrhau cydraddoldeb i bob aelod o gymuned Plasmawr, cymuned aml-ddiwylliannol, 

oddefgar a’r iaith Gymraeg yn greiddiol iddi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atodiad A:  Crynodeb o Gyraeddiadau CA3, 2014. 
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Atodiad A:  Crynodeb o Gyraeddiadau CA3, 2014. 
(Tabl 1 o 2 - CANRANNAU) 
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Atodiad A:  Crynodeb o Gyraeddiadau CA3, 2014. 
(Tabl 1 o 2 - CANRANNAU) 
Caerdydd 
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr 

  N 
 

D 
 

NCO1 
 

NCO2 
 

NCO3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

EP 
 

5+ 
 

Saesneg Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 42.3 42.3 12.3 0.0 0.0 96.9 

Cymru 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.9 3.2 12.0 40.2 30.3 11.3 0.9 0.1 82.9 

Llafaredd Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 42.3 42.9 12.3 0.0 0.0 97.5 

Cymru 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.8 3.1 12.3 37.4 31.8 12.1 1.3 0.1 82.7 

Darllen Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 39.3 41.7 12.9 0.6 0.0 94.5 

Cymru 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.8 3.5 13.6 38.7 29.5 11.5 1.1 0.1 80.9 

Ysgrifennu Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 41.7 42.9 9.8 0.0 0.0 94.5 

Cymru 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 1.0 4.1 17.6 38.9 26.6 9.6 0.9 0.1 76.1 

 

Cymraeg Iaith Gyntaf  Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 36.8 48.5 9.8 0.0 0.0 95.1 

Cymru 0.1 0.0 0.0 0.0 * * 0.2 1.8 10.2 41.8 33.3 11.7 0.7 * 87.6 

Llafaredd Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 34.4 49.1 12.3 0.0 0.0 95.7 

Cymru 0.1 * 0.0 0.0 0.0 * 0.2 1.4 10.2 39.7 34.6 12.8 0.9 * 88.0 

Darllen Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 44.2 40.5 11.7 0.0 0.0 96.3 

Cymru 0.1 0.0 0.0 * 0.0 * 0.2 2.0 11.5 40.7 32.7 12.2 0.6 * 86.2 

Ysgrifennu Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 43.6 46.0 6.1 0.0 0.0 95.7 

Cymru 0.1 0.0 0.0 * 0.0 * 0.3 2.7 16.9 42.5 28.0 8.9 0.5 * 80.0 

 

Mathemateg Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 24.5 33.7 32.5 1.8 0.0 92.6 

Cymru 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.7 3.2 11.2 30.7 31.8 19.0 2.3 - 83.9 

 

Gwyddoniaeth Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 31.9 49.1 11.0 3.7 0.0 95.7 

Cymru 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 1.6 9.9 38.4 33.8 14.0 0.8 - 87.0 

 

 
Dangosydd Pwnc Craidd ** 

Ysgol 90.8 

Cymru 77.0 
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  N 
 

D 
 

NCO1 
 

NCO2 
 

NCO3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

EP 
 

5+ 
 

Cymraeg Ail Iaith Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cymru 0.9 1.4 0.1 0.1 0.1 0.6 1.0 5.8 16.7 40.9 25.1 6.7 0.6 0.1 73.3 

Iaith Dramor Fodern  Ysgol 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 37.4 50.9 4.9 0.0 0.0 93.3 

Cymru 1.0 1.5 0.2 0.1 0.1 0.5 1.0 4.0 13.6 37.9 29.8 9.9 0.5 - 78.1 

Dylunio a Thechnoleg Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 6.1 57.7 32.5 3.1 0.0 0.0 93.3 

Cymru 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.5 1.4 8.7 44.9 34.3 8.5 0.3 - 88.1 

Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu 

Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 64.4 18.4 0.0 0.0 100.0 

Cymru 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 1.2 8.1 41.6 36.6 10.6 0.3 0.0 89.0 

Hanes Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 31.3 43.6 14.1 1.2 0.0 90.2 

Cymru 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.7 2.0 11.3 38.8 32.7 12.4 0.9 - 84.8 

Daearyddiaeth Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 38.7 28.2 17.8 2.5 0.0 87.1 

Cymru 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.6 2.0 11.5 39.8 31.4 12.2 1.1 0.1 84.6 

Celf a Dylunio Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 53.4 33.1 4.3 1.2 0.0 92.0 

Cymru 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 1.2 8.6 43.6 32.5 11.1 1.2 - 88.5 

Cerddoriaeth Ysgol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.7 30.1 38.0 22.1 5.5 0.0 95.7 

Cymru 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 1.2 9.7 52.3 27.1 6.7 1.0 0.1 87.2 

Addysg Gorfforol Ysgol 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 52.1 35.0 2.5 2.5 0.0 92.0 

Cymru 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 1.3 10.7 50.2 27.7 7.6 0.7 - 86.1 

 
 
Nodiadau 
N: Ni ddyfarnwyd lefel am resymau heblaw datgymhwyso 
D: Datgymhwyswyd o dan Adran 364 neu 365 o Ddeddf Addysg 1996, a weithredit 
bellach drwy adrannau 113-116 o Ddeddf Addysg 2002. 
NCO1 : Deilliant 1 Cwricwlwm Cenedlaethol 
NCO2 : Deilliant 2 Cwricwlwm Cenedlaethol 
NCO3 : Deilliant 3 Cwricwlwm Cenedlaethol 
Noder bod NCO1, NCO2 a NCO3 wedi disodli lefel W mewn blynyddoedd blaenorol 
EP: Perfformiad Eithriadol 
% yn ennill y lefel ddisgwyliedig (L5+) 
 

 
- : Nid yw'n union sero, ond yn llai na 0.05 
* : Mae'r ffigwr yn llai na phump neu ni ellir ei gynnwys am 
resymau cyfrinachedd 
** : Wedi cyrraedd y lefel ddisgwyliedig yn Saesneg neu 
Gymraeg Iaith Gyntaf, Mathemateg a Gwyddoniaeth gyda'i gilydd 
 

 
Mae'r data cymharol cenedlaethol yn cyfeirio at 2013 
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(Tabl 2 o 2 - NIFEROEDD DISGYBLION) 
 
Caerdydd 
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr 

 N D NCO1 NCO2 NCO3 1 2 3 4 5 6 7 8 EP Nifer y 
disgyblion 

Saesneg 0 0 0 0 0 0 0 0 5 69 69 20 0 0 163 

Llafaredd 0 0 0 0 0 0 0 0 4 69 70 20 0 0 163 

Darllen 0 0 0 0 0 0 0 0 9 64 68 21 1 0 163 

Ysgrifennu 0 0 0 0 0 0 0 0 9 68 70 16 0 0 163 

 

Cymraeg Iaith Gyntaf  0 0 0 0 0 0 0 0 8 60 79 16 0 0 163 

Llafaredd 0 0 0 0 0 0 0 0 7 56 80 20 0 0 163 

Darllen 0 0 0 0 0 0 0 0 6 72 66 19 0 0 163 

Ysgrifennu 0 0 0 0 0 0 0 0 7 71 75 10 0 0 163 

 

Mathemateg 0 0 0 0 0 0 0 0 12 40 55 53 3 0 163 

 

Gwyddoniaeth 0 0 0 0 0 0 0 0 7 52 80 18 6 0 163 

 

Dangosydd Pwnc Craidd ** 

Ysgol 148 

 
Nifer y disgyblion = 163 

 N D NCO1 NCO2 NCO3 1 2 3 4 5 6 7 8 EP Nifer y 
disgyblion 

Cymraeg Ail Iaith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Iaith Dramor Fodern  0 1 0 0 0 0 0 0 10 61 83 8 0 0 163 

Dylunio a Thechnoleg 0 0 0 0 0 0 0 1 10 94 53 5 0 0 163 

Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 105 30 0 0 163 

Hanes 0 0 0 0 0 0 0 0 16 51 71 23 2 0 163 

Daearyddiaeth 0 0 0 0 0 0 0 0 21 63 46 29 4 0 163 

Celf a Dylunio 0 0 0 0 0 0 0 0 13 87 54 7 2 0 163 

Cerddoriaeth 0 0 0 0 0 0 0 1 6 49 62 36 9 0 163 

Addysg Gorfforol 0 1 0 0 0 0 0 0 12 85 57 4 4 0 163 

 
 
Nodiadau 
N: Ni ddyfarnwyd lefel am resymau heblaw datgymhwyso 
D: Datgymhwyswyd o dan Adran 364 neu 365 o Ddeddf Addysg 1996, a weithredit bellach drwy adrannau 113-116 o Ddeddf Addysg 2002. 
NCO1 : Deilliant 1 Cwricwlwm Cenedlaethol 
NCO2 : Deilliant 2 Cwricwlwm Cenedlaethol 
NCO3 : Deilliant 3 Cwricwlwm Cenedlaethol 
Noder bod NCO1, NCO2 a NCO3 wedi disodli lefel W mewn blynyddoedd blaenorol 
EP: Perfformiad Eithriadol 
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Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr 
Provisional SSSP 2013 

Summary of School Performance (1) LA/School No. 681 / 4072 

                  

Pupils aged 15                

         

  
Number of pupils aged 15 who were on roll in January 2014 : 163 

  
  

Percentage of pupils aged 15 who: 
    

      

  

entered at least 
one qualification 

achieved the 
Level 1 

threshold 

achieved the 
Level 2 

threshold 

achieved the Level 2 threshold 
including a GCSE pass in English 

or Welsh first language and 
mathematics 

Core 
Subject  
Indicator 

(2) 

Average 
capped (3) 

wider 
points 

score per 
pupil 

Average wider 
points score 

per pupil 

School 2013/14 100 98 83 67 62 362 546 

LA Area 2013/14 99 93 75 54 49 330 469 

Wales 2013/14 99 94 82 55 52 340 520 

School 12/13/14 100 99 80 66 60 360 535 

School 11/12/13 100 98 79 65 60 359 527 

         

  
Number of boys aged 15 who were on roll in January 2014 : 76 

  
  

Percentage of boys aged 15 who: 
    

      

  

entered at least 
one qualification 

achieved the 
Level 1 

threshold 

achieved the 
Level 2 

threshold 

achieved the Level 2 threshold 
including a GCSE pass in English 

or Welsh first language and 
mathematics 

Core 
Subject  
Indicator 

(2) 

Average 
capped (3) 

wider 
points 

score per 
pupil 

Average wider 
points score 

per pupil 

School 2013/14 100 99 82 67 59 354 524 

LA Area 2013/14 99 92 73 51 47 319 449 

Wales 2013/14 99 92 78 51 48 327 493 

School 12/13/14 100 99 78 65 59 351 513 

School 11/12/13 100 98 74 63 59 345 498 

         

  
Number of girls aged 15 who were on roll in January 2014 : 87 

  
  

Percentage of girls aged 15 who: 
    

      

  

entered at least 
one qualification 

achieved the 
Level 1 

threshold 

achieved the 
Level 2 

threshold 

achieved the Level 2 threshold 
including a GCSE pass in English 

or Welsh first language and 
mathematics 

Core 
Subject  
Indicator 

(2) 

Average 
capped (3) 

wider 
points 

score per 
pupil 

Average wider 
points score 

per pupil 

School 2013/14 100 98 84 68 64 368 565 

LA Area 2013/14 99 94 78 57 52 341 490 

Wales 2013/14 99 95 86 59 56 354 549 

School 12/13/14 100 98 82 66 60 368 554 

School 11/12/13 100 98 83 68 61 370 550 

         (1) For details on approved qualifications, point scores and contribution to thresholds, please see the Database for Approved Qualifications in Wales  
(DAQW) at http://www.daqw.org.uk/ 

(2) For information about which syllabuses are included in each subject area see Notes for Guidance. 

(3) Average capped wider point scores are calculated using the best 8 results. 

(4) Entry Level Qualification. 

(5) Used for all Free School Meal benchmarking tables. 

(6) Used in the calculation of the Core Data Set statistical family. 

(7) Note that the denominator for this indicator is the number of 15 year olds who entered Welsh First Language, 
rather than the total number of 15 year olds.  

.. Data not available. 

Atodiad B:  Crynodeb o 

Berfformiad Ysgol Uwchradd 

(SSSP) 2013 
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Atodiad C 
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Atodiad Ch:  Eich hawl i ofyn am gyfarfod â chorff llywodraethu’r ysgol 

 

Annwyl Riant 

Rwyf yn ysgrifennu atoch ar ran y corff llywodraethu i roi gwybod i chi am newidiadau i’r 

rheoliadau a threfniadau newydd o ran cael cyfarfod â chorff llywodraethu’r ysgol. 

Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 (y Ddeddf) yn dileu’r gofyniad i 

gyrff llywodraethu ysgolion gynnal cyfarfod blynyddol â rhieni, a chyflwynwyd trefniadau 

newydd yn lle hynny er mwyn galluogi rhieni i ofyn am hyd at 3 chyfarfod â chorff 

llywodraethu’r ysgol yn ystod unrhyw flwyddyn ysgol ynghylch materion sy’n peri pryder 

iddynt.  Dan y Ddeddf bydd angen bodloni pedwar amod os yw rhieni yn dymuno arfer eu 

hawliau i gynnal cyfarfod. 

1. Bydd angen i Rieni lunio deiseb o blaid cynnal cyfarfod. 

Bydd angen i rieni o leiaf 30 o ddisgyblion a gofrestrwyd yn yr ysgol lofnodi’r ddeiseb. Os deiseb 

ar bapur ydyw, rhaid rhoi llofnod ysgrifenedig yn ogystal â nodi enw a dosbarth pob plentyn sy’n 

ddisgybl cofrestredig yn yr ysgol. Os deiseb electronig ydyw, y ‘llofnod’ sydd ei angen yw enw’r 

rhiant wedi’i deipio yn ogystal ag enw a dosbarth pob plentyn sy’n ddisgybl cofrestredig yn yr 

ysgol a chyfeiriad e-bost pob rhiant sy’n ‘llofnodi’ y ddeiseb electronig. 

2. Rhaid galw’r cyfarfod i drafod materion sy’n effeithio ar yr ysgol.  Ni ellir galw’r cyfarfod i 

drafod materion megis cynnydd disgyblion unigol, nac i wneud cwyn yn erbyn aelod o staff neu 

gorff llywodraethu’r ysgol.  Dylai’r ddeiseb gynnwys manylion cryno’r mater/materion i’w 

trafod, a’r rhesymau dros alw’r cyfarfod. Dylid nodi’r wybodaeth hon yn glir ar frig y ddeiseb, 

gyda llofnodion y rhieni yn ymddangos islaw hynny. 

3. Gellir cynnal hyd at dri chyfarfod yn ystod y flwyddyn ysgol.  Mae’r gyfraith yn galluogi 

rhieni i arfer eu hawliau i ofyn am hyd at dri chyfarfod â chorff llywodraethu ysgol yn ystod y 

flwyddyn ysgol. 

4. Rhaid bod o leiaf 25 diwrnod ysgol yn weddill yn y flwyddyn ysgol.  Un o amodau’r gyfraith 

yw bod rhaid bod o leiaf 25 diwrnod ysgol yn weddill yn y flwyddyn ysgol pan gyflwynir y 

ddeiseb i’r ysgol er mwyn gallu cynnal y cyfarfod.  Ystyr “diwrnod ysgol” yw diwrnod pan fo’r 

ysgol ar agor i ddisgyblion: Nid yw hyn yn cynnwys penwythnosau, gwyliau cyhoeddus, gwyliau 

ysgol na diwrnodau HMS. 

 

Y cyfeiriad ar gyfer cyflwyno deiseb yn gofyn am gyfarfod â chorff llywodraethu’r ysgol yw: 

Cadeirydd y Llywodraethwyr, d/o Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Penrebane Road, Fairwater, 

Cardiff CF5 3PZ. 

Mae rhagor o wybodaeth ar sut y gall rhieni fynd ati i ofyn am gyfarfod â’r corff llywodraethu ar 

gael ar wefan Llywodraeth Cymru yn: 

http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/parents-meetings-

statutoryguidance/?lang=cy 

 

Yn gywir, 

 

Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Plasmawr 

 


