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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 

Ysgrifennaf atoch am y tro olaf yn fy rôl fel Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Plasmawr ar 

ddiwedd blwyddyn lwyddiannus arall yn hanes yr ysgol.  Byddaf yn ildio’r awennau i aelod arall 

o’r corff llywodraethol yng nghyfarfod o’r corff llawn ar ddiwedd mis Medi.  Hoffwn fanteisio ar 

y cyfle hwn i ddiolch i holl staff a disgyblion yr ysgol am y mwyniant a’r mwynhad rydw i wedi’i 

brofi dros y cyfnod “diddorol” hwn! 

 

Mae’n bleser adrodd bod canlyniadau TGAU yr ysgol yn parhau i gynyddu yn enwedig ar y 

mesur trothwy L2+ a chanlyniadau 2016 ymysg y gorau yn hanes yr ysgol.  Mae perfformiad 

disgyblion Safon Uwch yr ysgol yn rhagorol, ac am y bedwaredd flwyddyn yn olynol mae 

canlyniadau Safon Uwch yr ysgol ymhlith y gorau yng Nghaerdydd.  Canran graddau A* - A yr 

ysgol yw’r gorau ymysg holl ysgolion uwchradd Caerdydd, sy’n destun balchder mawr i holl 

gymuned yr ysgol rwy’n siwr. 

 

Mae gweddill yr adroddiad blynyddol yn cynnwys manylion am lu o lwyddiannau a 

rhagoriaethau sy’n tystio i’r ffaith bod mwy i ysgol lwyddiannus na pherfformiad academaidd.  

Hoffwn ddiolch i holl staff yr ysgol am gynnig cyfoeth o weithgareddau allgyrsiol a theithiau 

sy’n ymestyn profiadau disgyblion, yn ehangu eu gorwelion, ac yn datblygu sgiliau bywyd 

ehangach o fewn cyd-destun Cymreig a Chymraeg.   

 

Mae arwain ysgol yn yr oes bresennol o atebolrwydd 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 parhau i oresgyn yr heriau hyn.  

 

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’r staff yn benderfynol o sicrhau bod yr ysgol yn parhau i ddatblygu dros y 

blynyddoedd nesaf a bydd y Corff Llywodraethol yn eu cefnogi yn eu gwaith.  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 hymroddiad, gwrthrychedd a 

chefnogaeth yn ystod y flwyddyn a aeth heibio.  Mae wedi bod yn fraint cael bod yn Gadeirydd 

ar Lywodraethwyr yr Ysgol dros y blynyddoedd diwethaf, a dymunaf bob llwyddiant i’m 

holynydd ac i holl gymuned yr ysgol dros y blynyddoedd sydd i ddod. 

 

Mair Parry-Jones 

Cadeirydd y Corff Llywodraethol 

________________________________________________________________________________ 
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Cyflwyniad gan John Hayes, Pennaeth. 
 

Yn gyntaf hoffwn ddiolch i Mair Parry-Jones am ei chefnogaeth i mi yn bersonol dros y 

blynyddoedd diwethaf, a diolch iddi am ei harweinyddiaeth fedrus o’r Corff Llywodraethol yn 

ystod ei chyfnod fel Cadeirydd.  Rwy’n ffodus iawn fy mod wedi cael cefnogaeth lwyr tri 

Chadeirydd Llywodraethwyr medrus a deallus yn ystod fy nghyfnod fel Pennaeth ac mae fy 

nyled yn fawr i Dan Roberts, Teleri Bevan a Mair.  Dymunaf bob llwyddiant i’r cadeirydd 

newydd a gaiff ei ethol ar ddiwedd mis Medi. 

 

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un hynod brysur a diddorol mewn sawl ystyr, gyda nifer 

o heriau i’w goresgyn.  Braf nodi ein bod wedi gwneud cynnydd da yn erbyn pob un o 

argymhellion Estyn, a chafwyd adroddiadau tymhorol cadarnhaol gan ein Hymgynghorydd Her 

sy’n tystio i’r cynnydd hyn.  Byddaf yn ysgrifennu adroddiad ar gynnydd yr ysgol er mwyn ei 

anfon at Estyn ym mis Hydref, a chawn weld beth fydd ymateb yr Arolygwyr bryd hynny.  

Llwyddwyd i ymateb i’r her gyllidol a wynebai’r ysgol drwy wneud rhai penderfyniadau anodd 

yn ystod y flwyddyn a aeth heibio.  Golyga hyn ein bod bellach wedi cytuno â’r Awdurdod Lleol 

ar gyllideb sy’n cydbwyso ar gyfer y flwyddyn ariannol hon.   

 

Tristwch i mi yn bersonol oedd penderfyniad yr Awdurdod Lleol i symud Ysgol Pencae allan o’n 

dalgylch o Fedi 2017, ac er i ni ymateb yn rymus i’r penderfyniad, ofer fu ein hymdrechion.  Mae 

cymuned Ysgol Pencae wedi cyfrannu’n aruthrol at lwyddiant Plasmawr ers i’r ysgol agor ym 

Medi 1998 ac mae’n drueni mawr fod perthynas pontio a chydweithio mor gadarnhaol yn cael ei 

cholli. 

 

Mae cynnwys gweddill yr adroddiad yn gofnod o uchafbwyntiau a llwyddiannau’r ysgol yn ystod 

y flwyddyn academaidd ddiwethaf ac rwy’n hynod falch fod yr ysgol yn darparu cymaint o 

gyfleoedd i’n disgyblion fedru cyfranogi, ffynnu a mwynhau llu o brofiadau amrywiol. 

 

Canlyniadau arholiadau ardderchog (gweler manylion pellach yn Atodiad A) 
‘Roedd canlyniadau arholiadau allanol yr Ysgol yn 

arbennig o dda eto eleni (haf 2016). Llongyfarchwn ein 

myfyrwyr i gyd am eu holl ymroddiad, penderfyniad a’u 

dyfalbarhâd. 

TGAU 2016: 
‘Roedd canlyniadau TGAU yn dda iawn, gyda 86.3% o’r 

disgyblion yn cyrraedd y trothwy o 5 TGAU neu fwy 

rhwng gradd A* a C, neu’n gyfartal â hynny, a 74.4% 

ohonynt wedi cyrraedd y trothwy gan gynnwys Cymraeg 

neu Saesneg a Mathemateg.  Llwyddodd 99.4% o’r disgyblion i gyrraedd y trothwy lefel 1, sef 5 

TGAU neu fwy rhwng gradd A* a G neu’n gyfartal â hynny. 

Safon Uwch 2016: 
‘Roedd ein canlyniadau Safon Uwch yn rhagorol gyda 33% o’r holl raddau yn A* - A, 91% o’r 

graddau rhwng A* a C, a 100% ohonynt rhwng A* ac E.  Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol 

mae canlyniadau Safon Uwch yr ysgol ymhlith y gorau o holl ysgolion uwchradd Caerdydd.  

Llwyddodd pob myfyriwr oedd wedi gwneud cais am le mewn prifysgol i fynd ymlaen i addysg 
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uwch, hanner ohonynt i Brifysgolion y Russell Group, a dymunwn bob llwyddiant iddynt ar 

ddechrau pennod newydd o’u bywydau. 

Uwch Gyfrannol 2016: 
‘Roedd ein canlyniadau UG hefyd yn addawol, gan gynnig sylfaen gadarn i’r rhan fwyaf o 

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

 

Profiadau Dysgu 
Mae adroddiad Estyn (Rhagfyr 2014) yn nodi’r canlynol am y profiadau dysgu a gynigir yn yr 

ysgol: 

“Mae’r ysgol yn cynnig cwricwlwm eang a chytbwys sydd yn cyfarfod â 

gofynion statudol a bodloni diddordebau a dyheadau’r disgyblion. Yng 

nghyfnod allweddol 3, ceir cyfleoedd buddiol i ddisgyblion ddatblygu eu 

medrau llythrennedd ac ehangu eu profiadau dysgu drwy astudio ail 

iaith fodern ym Mlwyddyn 9. Yng nghyfnod allweddol 4 a chyfnod 

allweddol 5 mae’r ysgol yn cynnig ystod eang o gyrsiau galwedigaethol a 

chyffredinol sydd yn cwrdd â dymuniadau’r disgyblion a chyflogwyr 

lleol, er enghraifft cwrs gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r ysgol yn 

darparu cyfloedd gwerthfawr iawn i ddisgyblion sydd mewn peryg o 

ddieithrio.  Mae’r ysgol yn cynnig arlwy helaeth ac ysgogol o 

weithgareddau i’r disgyblion tu allan i oriau ysgol.  Cydweithia’r ysgol yn gynhyrchiol ag ystod o 

fusnesau lleol er mwyn sicrhau addysg gysylltiedig â gwaith buddiol i’r disgyblion.  Mae’r ysgol 

yn ymateb yn gadarnhaol i ofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd cenedlaethol. Mae’r 

ddarpariaeth ar gyfer datblygu llythrennedd ar draws y pynciau’n gynhwysfawr ac mae’r 

ddarpariaeth ar gyfer rhifedd ar draws y cwricwlwm yn datblygu’n briodol. Drwy ystod o 

ymyraethau addas, cefnoga’r ysgol y disgyblion gyda medrau gwan yn llwyddiannus. Mae 

strategaethau pontio’r ysgol yn gynhwysfawr ac yn arwain at drosglwyddiad cwricwlaidd 

esmwyth. 

Mae’r ysgol yn darparu cwricwlwm llawn drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ystod 

o gyfleoedd dychmygus i sicrhau bod medrau ieithyddol y Gymraeg, ac ymwybyddiaeth y 

disgyblion o ddiwylliant a hanes ein gwlad yn ffynnu.  Mae’r ddarpariaeth ar gyfer dinasyddiaeth 

yn gref ac yn cael ei hatgyfnerthu drwy’r cysylltiadau gwerthfawr gyda Lesotho a Siapan a thrwy 

waith y grŵp ‘Glôb’. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer materion yn ymwneud â chynaladwyedd yn 

datblygu’n briodol gyda chymorth egnïol y grŵp Eco”. 
 
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 Rhodri Morgan a 
Megan Jones (Blwyddyn 13).  Yr aelodau eraill o gyngor yr ysgol oedd:   
Manon Clarke a Zach Mutyambizi (Bl 7), Marged Griffiths a Luke Jeremy (Bl 8), Hana Abdilahi 
(Bl 9), Dan Clarke a Gwenllïan Evans (Bl 10), George Watts, Mair Thomas, Rhys Morris ac Amy 
Lloyd Evans (Bl 11), Maia Davies a Daniel Willimas (Bl 12),  Erwan Hughes a Beca Morrell (Bl 
13), Gareth Scourfield (Digon), Emily Pemberton (Glôb) ac Aleena Khan (Balch). 
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Y Chweched Dosbarth 
Mae cyfraniad myfyrwyr Chweched Dosbarth at bob 
agwedd o waith yr 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 ‘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 disgyblion a mentora disgyblion iau gyda’u gwaith 

Ysgol neu â materion mwy cymdeithasol a phersonol.  Bu’r 
Chweched yn weithgar mewn cefnogi amrywiaeth o elusennau yn 
ystod y flwyddyn, a’r uchafbwynt oedd 4 o fechgyn Bl 12 yn eillio 
eu gwallt ar gyfer Macmillan a chodwyd £800.00.  Cefnogwyd 
amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol gan gynnwys y ddrama 
gerdd ‘Swyn y Gan’, y gwasanaeth Nadolig, perfformio i gleifion 
ysbyty Llandochau ac ystod o dimau chwaraeon.   
Hoffwn dalu teyrnged arbennig i brif fachgen, Rhodri Morgan a 

phrif ferch, Megan Jones yr Ysgol eleni.  Maent wedi bod yn llysgenhadon gwych i’r Ysgol ar 
sawl achlysur yn ystod y flwyddyn ac wedi cynrychioli disgyblion yr Ysgol ag urddas ar y Corff 
Llywodraethol llawn.   
 
Datblygiad Arweinyddiaeth 
Mae ein cynlluniau mentora cyfoedion ac arweinyddiaeth y parhau i ddatblygu a ffynnu, ac mae 
ysgolion eraill ac asiantaethau allanol yn aml yn gofyn i ni rannu ein gweledigaeth â hwy.  Mae 
pob un o’r cynlluniau mentora ac arweinyddiaeth rydym yn eu cynnig wedi ymrwymo i gynnig 
cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau a rhinweddau arweinyddiaeth eu hunain.  Mae’r 
mentoriaid cyfoedion yn derbyn lefel uchel o hyfforddiant gan Karen Evans (cwnselydd yr ysgol) 
cyn iddynt ddechrau ar eu gwaith.  Mae ein Mentoriaid Cyfoedion Academaidd yn cynorthwyo 
â’r clwb gwaith-cartref (MAP’s), mae’r Mentoriaid Gwrth-Fwlio (CCC’s) ar gael amser egwyl ac 
amser cinio i wrando ar bryderon eraill ac mae gennym dîm o wirfoddolwyr sy’n cynorthwyo 
gyda’n cynlluniau darllen (DIP’s).  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.   
Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn oedd grŵp Digon yn cynnal 
cynhadledd arloesol yn yr ysgol ym mis Gorffennaf ar sut i greu 
ysgol LHBT+ gyfeillgar.  Agorwyd y gynhadledd gan y 
Comisiynydd Plant, yr Athro Sally Holland, a derbyniwyd 
adborth cadarnhaol tu hwnt gan bawb a fynychodd y gynhadledd.  
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Mae’r cyfraniad a wnaethpwyd gan yr arweinwyr disgyblion hyn i 
gynnal ein hegwyddor gefnogol a chynhwysol yn werthfawr tu 
hwnt, a diolchaf iddynt am eu gwaith caled a’u hymroddiad. 
 
Gweithgareddau Allgyrsiol 
Gwneir ymdrech anhygoel bob blwyddyn i gynnig ystod eang o 
weithgareddau allgyrsiol, a bu llynedd yn flwyddyn arall 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. 
 

Teithiau:  Trefnwyd sawl taith breswyl ar gyfer ystod eang o 
ddisgyblion, gan gynnwys Llangrannog (Blwyddyn 7), Boulogne, 
Ffrainc (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.  Cafwyd taith Chweched 
dosbarth arbennig i Berlin a Krakow a drefnwyd gan yr adrannau 
Addysg Grefyddol a Chymdeithaseg adeg y Pasg, gan ymweld â 
gwersylloedd Aushwitz, Birkenau.  Mae’r daith gyfnewid gyda 
rhanbarth Sakai, Siapan yn datblygu’n flynyddol gydag ymweliad 
llwyddiannus gan griw o ddisgyblion a staff o Japan yn ystod mis 

Mawrth a disgyblion o Blasmawr yn ymweld â Siapan yn ystod mis Gorffennaf.  Hoffwn ddiolch 
i Miss Emma Richards a Mr Aled Morgan am drefnu ac 
arwain ein holl alldeithiau efydd ac aur Dug Caeredin yn 
ystod y flwyddyn.  Mae Plasmawr wedi cael ei gofrestru 
fel canolfan tystysgrif i weithgareddau Dug Caeredin, sy’n 
deyrnged i waith di-flino Aled ac Emma. Mae llu o 
ddisgyblion wedi elwa o fod yn rhan o’r cynllun yn ystod 
y flwyddyn ddiwethaf.   
 
Canwr Ifanc a Cherddor Ifanc Plasmawr:  Ymhlith digwyddiadau cofiadwy’r flwyddyn roedd 
cystadlaethau canwr ifanc a cherddor ifanc y flwyddyn a’n gwasanaeth Nadolig bendigedig a 
gynhaliwyd yn Eglwys Llanfair yr Angylion yn Nhreganna.  Iestyn Jones (Bl 7) enillodd 
cystadleuaeth canwr iau yr ysgol a Bethan Hill (Bl 13) enillodd y gystadleuaeth hŷn. 
Dathlwyd deng mlwyddiant cystadleuaeth Cerddor Ifanc Plasmawr ym mis Mehefin.  Y 
beirniaid eleni oedd Rhys Taylor a Marged Jones, a’r cyfeilydd oedd Zoe Smith.  Noddwyd y 
gystadleuaeth gan Mrs Ruth Lewis a Mrs Cath Thomas.  Aled Robins yn chwarae’r ffidil oedd 
enillydd cystadleuaeth y cerddor iau, a Florence Plane (basŵn) oedd yn fuddugol yn y 
gystadleuaeth hŷn.  Mae Florence wedi derbyn cyfle i astudio Cerdd yn Ysgol Gerdd Cheathams, 
Manceinion ar gyfer mis Medi a dymunwn bob llwyddiant iddi hi. 
 

Eisteddfod yr Ysgol:  Llwyddiant ysgubol fu seremonïau Cadeirio a Choroni Eisteddfod Plasmawr 

eto eleni, a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas ar ddiwedd tymor yr Hydref.  Cafwyd teilyngdod 

ym mhob un o’r cystadlaethau. Yn ôl y beirniaid, Ianto Phillips, Llŷr Rhisiart a Holly Nefydd 

(cyn-ddisgyblion) roedd safon y gwaith yn ardderchog gyda nifer o ymgeisiadau oedd yn deilwng 

am y tri safle ar y brig ymhob un o’r categorïau. 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 
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oedd Garmon ab Ion, ac enillydd y Gadair Gymraeg iau oedd Manon Hammond.  Matthew 

Hawkins ddaeth i’r brig yng nghystadleuaeth y Goron Saesneg hŷn ac enillodd Anwen Fenner y 

Goron Saesneg iau.  Llongyfarchiadau mawr i Lys Crwys ar ennill y marciau uchaf yn yr 

Eisteddfod. 

 

Eisteddfod yr Urdd:  Llongyfarchiadau gwresog i bawb a gynrychiolodd yr ysgol yn Eisteddfod yr 

Urdd yn ystod hanner tymor y Sulgwyn yn Sir y Fflint.  Fe lwyddodd y canlynol gyrraedd 

llwyfan y brifwyl eleni:  Magi Hayes (2il, unawd offer taro), Iestyn Jones (3ydd, dawns werin 

unigol i fechgyn iau), Lleucu Parri a Mared Browning (3ydd, deuawd offerynnol), Lleucu Parri 

(1af, dawns werin unigol i ferched) a Daniel Jones (1af, dawns werin unigol i fechgyn).  Bu nifer 

fawr o’n disgyblion hefyd yn llwyddiannus wrth gynrychioli aelwyd Bro Taf, a da gweld cymaint 

o gyn-ddisgyblion yn cystadlu yng nghystadlaethau’r aelwydydd – llongyfarchiadau mawr i chi i 

gyd.   

Ar sail ei llwyddiant yn y ddawns werin unigol, dewiswyd Lleucu Parri i gystadlu am 

Ysgoloriaeth Bryn Terfel ym mis Hydref.  Llongyfarchiadau mawr iddi ar dderbyn yr anrhydedd 

hon a phob dymuniad da iddi yn y gystadleuaeth. 

Yng ngystadlaethau Celf a Dylunio’r Eisteddfod, enillodd y disgyblion canlynol wobrau Celf; 

Lewis Macaulay a Dyfan Lloyd Owen o flwyddyn 8. 

 

Yng nghystadleuaeth Fathemategol y Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol, ddaeth Ffion 

Humphreys a Ffion Thompson i’r brig. 

 

Llwyddiannau Eisteddfod Genedlaethol Cymru – Y Fenni. 

Hyfryd oedd gweld cymaint o ddisgyblion yr ysgol yn cystadlu yn y Fenni yn ystod gwyliau’r 

haf, a bu nifer ohonynt yn llwyddiannus iawn, wele’r rhestr isod: 

Caitlin Boyle ac Elin John (Bl 8):  2ail yn y ddeuawd disgo. 

Elin John (Bl 8):  3ydd yn y ddawns disgo unigol. 

Lleucu Parri (Bl 12):  2ail yn y ddeuawd offerynnol, 1af yn yr unawd offerynnol.  Bu Lleucu 

hefyd yn cystadlu am y rhuban glas offerynnol. 

Mabli Tudur (Bl 12) yn perfformio’n fyw yn yr Eisteddfod. 

Daniel Jones (Bl 10):  1af yn y ddawns werin unigol. 

Iestyn Jones (Bl 7): 2ail yn y ddawns werin unigol. 

Nancy Adams (Bl 7):  3ydd yn yr unawd allan o sioe gerdd dan 19 oed.  
 
Chwaraeon: 

Pêl droed:  Mae’r disgyblion canlynol wedi bod yn cynrychioli academïau pêl droed eleni: 

 Kieran Proctor a Jonah Griffiths (Dinas Caerdydd) 

 Ioan Roberts (Casnewydd) 

 Bradley Cotterill a Ben Cabango (Dinas 

Abertawe) 

Rydym yn falch iawn o lwyddiant ein sêr pêl droed, 

Keiron Proctor a Ben Cabango (Bl 11).  Cafodd Keiron 

a Ben eu dewis ar gyfer carfan pêl droed Cymru (dan 

16) eleni ac enillwyd capiau yn erbyn Ffrainc mewn 

dwy gêm gyfeillgar (Hydref 2015).  Yn y Victory 
Shield (Tachwedd) colli oedd hanes Cymru yn erbyn 
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yr Alban, ond curwyd Gweriniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon.  Cymru oedd y pencampwyr 

am yr ail flwyddyn yn olynol, er nad oedd Cymru wedi ennill y darian am dros 60 mlynedd cyn 

hynny.  Ym mis Chwefror clywodd Keiron y newyddion ei fod wedi cael cynnig cytundeb dwy 

flynedd gyda’r Adar Gleision – mae dyfodol disglair o’i flaen. 

Yn ogystal â’r bechgyn mae gennym sêr pêl droed ymysg y merched.  Mae Elen Matthews a 

Seren Mead o flwyddyn 8 wedi chwarae i dîm merched dan 13 Sir Caerdydd. 

 

Rygbi:  Rhaid canmol Teddy Williams (Bl 10) am gael ei ddewis i fod yn gapten tîm rygbi 

Ysgolion Caerdydd (dan 15 oed) eleni.  Mae Teddy yn dilyn ôl traed Jay Jones oedd yn gapten y 

tîm llynedd.  Fe gynrychiolodd y disgyblion canlynol garfan rygbi Ysgolion Caerdydd eleni, a 

enillodd rownd derfynol y ‘Dewar Shield’ yn erbyn Ysgolion Llanelli, 18- 12 ar Barc yr Arfau:  

Teddy Williams (Capten), Tomi Owens a Finlay Barber.  Roedd Daniel Jones a Cai Davies hefyd 

yn y garfan. 

Tîm rygbi Bl 7 enillodd cwpan Malcolm Thomas ar ddiwrnod 

olaf tymor yr Hydref ar Barc yr Arfau, cystadleuaeth rhwng 

ysgolion cyfrwng Cymraeg Caerdydd a’r Fro.  Uchafbwynt 

nodedig arall i flwyddyn 7 ar Ragfyr y 4ydd oedd cynnal 

pedwar tîm ar yr un noson yn erbyn Ysgol Glantaf, y tro 

cyntaf i hyn ddigwydd yn hanes ysgolion dinas Caerdydd.  

Dyfarnwyd rhai o’r gemau gan fyfyrwyr 6ed dosbarth y ddwy 

ysgol, a chafodd yr achlysur ei recordio gan y rhaglen deledu ‘Rygbi Pawb’.  Diolch i’r holl 

hyfforddwyr am eu hymrwymiad.  Enillodd Plasmawr dair allan o’r pedair gêm. 

Pêl rwyd:  Mae timau pel rwyd yr ysgol wedi profi tipyn o 

lwyddiant eleni (Mawrth 2016): 

Bl 7:  ail yng Nghaerdydd a’r Fro. 

Bl 10:  ail yng Nghaerdydd a’r Fro. 

Hoci: 

Bu’n dymor llwyddiannus i’n timau hoci o bob oedran, ond 

uchafbwynt y flwyddyn oedd cynnal 4 tîm Blwyddyn 7 yn erbyn 

Ysgol Bro Edern ar yr un noson – tipyn o gamp! 

 

Athletau: 

Llongyfarchiadau mawr i Carys Bill am ddod yn fuddugol ym mhencampwriaethau rhedeg 

traws-gwlad Cenedlaethol ym mis Chwefror.  Aeth Carys ymlaen i gynrychioli Cymru fel rhan o 

dîm traws-gwlad Cymru yn yr Alban ym mis Mawrth a bu’n cystadlu yn ras iau marathon 

Llundain ym mis Ebrill.  Un arall o’n sêr athletau yw Catrin Lord a gafodd ei dewis i gynrychioli 

Cymru yn nhîm athletau Ysgolion Cymru yn y naid hir.  Mae dyfodol disglair o flaen y ddwy 

ohonynt ym myd athletau. 

 

Chwaraeon eraill: 

Golff:  Llongyfarchiadau i Ben Davies (Bl 10) am gael ei ddewis i gynrychioli tîm golf ysgolion 

Cymru (dan 16) ym mhencampwriaethau Prydain, a gynhaliwyd yn Sbaen ym mis Mawrth.  Tîm 

Cymru oedd yn fuddugol.  Da iawn Ben. 

Rhwyfo:  Llongyfarchiadau mawr i Garmon ab Ion a Tom Burns am gael eu dewis i gynrychioli 

tîm rhwyfo Cymru dan 18 oed, ac i Manon Jenkins ar gael ei dewis ar gyfer tîm rhwyfo dan 16 

oed Cymru, y tri ohonynt wedi cychwyn eu profiadau rhwyfo yng nghlwb rhwyfo’r ysgol dan 
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arweinyddiaeth Ms Siân-Elin Griffith.  Ym mhencampwriaethau rhwyfo dan do Cymru daeth 

Tom yn ail a Bedwyr yn drydydd yn y gystadleuaeth dan 18 oed. 

TaeKwan-Do UK ITF:  Llongyfarchiadau i Alex Yearling Bl 11 ar ennill Pencampwriaeth Prydain 

yn y pwysau trwm dan 18 oed. 

Paffio:  Llongyfarchiadau i Jay Ford (Bl 10) goronwyd yn bencampwr paffio ‘novice’ Cymru 

(Tachwedd 2015). 

Gymnasteg:  Am y drydedd flwyddyn yn olynnol y mae timau gymnasteg yr ysgol wedi llwyddo 

i gyrraedd y brig yng nghystadlaethau gymnasteg ysgolion Caerdydd a’r Fro, yr Urdd, Cymru a 

Phrydain.  Yng nghystadlaethau Ysgolion Prydain dros benwythnos Gŵyl y Banc, Mai 2016, 

daeth tîm Ysgol Plasmawr yn 6ed ym Mhrydain yn y gystadleuaeth llawr a llofnaid (floor and 
vault).  Aelodau’r tîm oedd Dominic Jones, Sebastian Jones, Daniel Thomas, Caitlin Boyle, 

Georgia Hancock a Mia Thomas.  Bu’r disgyblion canlynol yn aelodau o’r tîm yng ngystadlaethau 

Caerdydd a’r Urdd:  Theo Cabango, Adam Boyle, Maisie Goman a Elin John. 
 

Cerddorfeydd 2015-16: 

Llongyfarchiadau i’r disgyblion a’r cyn-ddisgyblion canlynol am gynrychioli cerddorfeydd y Sir 

eleni: 

Cerddorfa’r Sir:  Mared Browning (Bl.13 ), Florence Plane (Bl.11), Gwyn Robins (Bl.11), 

Lleucu Parri (Bl.12), Branwen Thistlewood (Bl.11), Grace Bowen (cyn-ddisgybl). 

Cerddorfa Ieuenctid y Sir:  Elinor Roderick, Kathy Macauley, Rhiannon Spannaus. 

Cerddorfa Transitional y Sir:  Erin Williams. 

Band Pres Ysgolion Uwchradd Caerdydd:  Lyla Thomas 

Côr Ieuenctid Cendlaethol:  Elena Clarke (cyn-ddisgybl), Gareth Scourfield a Maia Davies. 

Cerddorfa Ieuenctid Cymru:  Mared Browning ( Bl.13), Florence Plane (Bl.11), Branwen 

Thistlewood (Bl.11), Enlli Parri (cyn-ddisgybl) a Manon Browning (cyn-ddisgybl). 

 

Siarad cyhoeddus:  Cafodd tîm siarad cyhoeddus yr adran Saesneg dipyn o lwyddiant eleni wrth 

ennill cystadleuaeth ddadlau ‘Debating Matters’ rhanbarth De Cymru a De-Orllewin Lloegr yn 

ystod mis Tachwedd.  Aelodau’r tîm oedd Dylan Jones, Aled Cartwright, Bryn Townley a Ffion 

Samuels.  

 

Ysgoloriaeth Beirianneg Arkwright 2016: 

Llongyfarchiadau mawr i Hywel Bleasdale (Bl 11) ar ennill yr anrhydedd o 

ysgoloriaeth beirianneg Arkwright yn dilyn proses ddewis heriol.  Roedd 

1477 ymgeisydd cryf ar gyfer yr ysgoloriaeth nodedig hon a bu Hywel yn 

fuddugol. 

 

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. 
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‘Swyn y Gan’ – Chwefror / Mawrth 2016. 
Cafwyd perfformiadau gwych o ‘Swyn y Gan’ yn 

mis Mawrth ac roedd ymateb y gynulleidfa ar 

ddiwedd pob perfformiad yn gadarnhaol ac yn 

llawn canmoliaeth.  Isod fe welir rhai o’r 

ymatebion a ddaeth yn sgil y perfformiadau: 

“Nodyn byr i ddiolch o waelod calon am y wledd 

o berfformio neithiwr.  Pleser a braint oedd cael 

ymuno â Chymuned Plasmawr am noson 

fythgofiadwy.  Do wir, roedd eich perfformiad 

wedi cydio yn nychymyg pawb o’r nodyn cyntaf.  

Roedd y cyfan yn ysgubol, yn ysbrydoliaeth ac yn ein hatgoffa o’r talent cyfoethog sydd yn ein 

sector.  Llongyfarchiadau mawr i Mr Marc Lewis, y cast, y criw a phawb fu ynghlwm am noson 

wefreiddiol”. 

“I wanted to say thank you to you and your staff for a wonderful production last night. It is 

testimony to the ethos of the Plasmawr community that there were so many pupils and staff 

members involved, from the band, to the staff and parents selling programmes and refreshments. 

It was also striking that there was a huge cast, many of whom did not have a chance in this 

production (unlike Les Mis) to be part of large ensemble showpieces, but who nonetheless made 

the commitment to participate and who I've no doubt benefited enormously from the 

experience. Whole school productions add so much value to pupils' school experience and I 

think it's a shame it's not measurable for when the likes of Estyn visit.  I am so glad that my 

children are members of a school community where the values of being part of something 

greater than yourself are so clearly evidenced in drama, music, sport and community action. 

Please pass on my sincere thanks to the drama and music department staff”. 

 
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 o’r Cynulliad yn ymwelwyr cyson 
â’r ysgol, ac maent yn gefnogol i’r Chweched Dosbarth gyda’u hastudiaethau ar gyfer y 
Fagloriaeth Gymreig; hefyd trefnwyd digwyddiad hyfforddi gyda’r Cynulliad Cenedlaethol.  
‘Roedd yn fraint i ni groesawu’r Athro Laura Macallister (Cadeirydd Chwaraeon Cymru) a Jâms 
Powys (cyn-ddisgybl a pheilot gyda British Airways) fel siaradwyr gwadd yn ein seremoni 
wobrwyo flynyddol. Fe anogwyd y myfyrwyr i fod yn uchelgeisiol wrth feddwl am eu dyfodol ac 
i fod yn barod i ymroi eu hunain yn llawn er mwyn cyrraedd eu huchelgais ac yn ogystal i 
drysori eu Cymreictod wrth iddynt fyw eu bywydau.  Llongyfarchwyd y disgyblion ar eu 
perfformiad rhagorol yn eu harholiadau haf diwethaf. 
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Y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon (CRASP) 

Mae’r Ysgol yn ddyledus i’r gymdeithas rhieni ac athrawon am drefnu gweithgareddau codi arian 

yn ystod y flwyddyn gan gynnwys y cwisiau, prydiau bwyd yn nhy bwyta’r ‘Happy Gathering’ 

a’r ffair Nadolig.  Mae pob ceiniog o’r ymgyrch codi arian yn mynd tuag at brynu adnoddau ar 

gyfer y ganolfan ddysgu, cyfrifiaduron newydd a bysiau mini’r ysgol, pethau mae pob disgybl yn 

elwa ohonynt.  
 
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.  Datblygiad pwysig eleni oedd sefydlu 
Pwyllgor Elusennol dan ofal Siân-Elin Griffith.  Mae’r 
disgyblion sy’n aelodau’r pwyllgor wedi sicrhau bod 
casgliadau cyson yn digwydd yn ystod y flwyddyn i gefnogi 
elusennau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.  Rhaid canmol 
haelioni ein teuluoedd sydd wedi cyfrannu at gyfanswm o 
dros £6,700 eleni. 
Aelodau’r Pwyllgor Elusennau:  Elina Thompson-Jones, Mabli Yeoman, Macsen Gravelle, 
Christopher Lowes a Katelyn Williams. 
Gwnaed apel arbennig ar ddechrau’r flwyddyn am gefnogaeth ymarferol i ffoaduriaid o Syria ac 
roedd yr ymateb yn rhyfeddol.  Llenwyd ystafell gyfan â nwyddau a dillad a drosglwyddwyd i 
elusennau swyddogol oedd yn cefnogi’r ffoaduriaid. 
 
Ambiwlans Awyr Cymru £3,262.00 
Tash-wedd / Movember £350.00 
Mermaids – elusen i gefnogi pobl ifanc traws-rywiol £750.00 
Ysbyty Felindre – Cywion Pasg £209.00 
British Heart Foundation £160.00 
Epilepsy Action £276.40 
Lesotho – taith Mehefin 2016 £508.62 
Tŷ Hafan £276.40 
Achub y Plant – siwmperi Nadoligaidd £325.64 
Rhowch garden goch i hiliaeth (Euros) £435.25 
Gwaith Capel Salem gyda’r digartref £200.00 
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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 gyfres o gyllidebau heriol yn nhermau staffio a 

newidiadau cwricwlaidd yn hanfodol bwysig, ac yn ddibynol ar gefnogaeth yr Awdurdod Lleol.  

Byddwn yn parhau i gydweithio gydag uwch swyddogion yr Awdurdod Lleol wrth geisio diogelu 

cyllideb deg i’r ysgol. 

Mae newid cymdeithasegol o fewn yr ysgol yn parhau i amlygu ei hun.  Nodweddir ein plant 

ieuengaf yn bennaf gan begynnu cymdeithasol - gyda chanran gynyddol yn dod o ardaloedd 

mwyaf difreintiedig y ddinas.  Mae gwaith 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 ymdopi â’r disgyblion sy’n 

dod o deuluoedd bregus a difreintiedig.  Rydym wedi ymrwymo i sicrhau cydraddoldeb i bawb 

yng nghymuned Plasmawr.   

 

Mae cynnal ein safonau uchel a sicrhau cynnydd parhaus yn ymgyrch yr ydym wedi ymrwymo 

iddi, ond yn bwysicach fyth wrth i ni baratoi i groesawu arolygwyr Estyn yn ôl atom fel rhan o’u 

gweithdrefnau monitro.  Bydd y cydweithio agos a chyson rhwng aelodau’r Tîm Arwain, 

Arweinwyr Pwnc a’r Arweinwyr Cynnydd yn parhau i fod yn seiliedig ar her barhaus i wella 

safonau.   

Mae anelu at ragoriaeth yn ein dysgu a’n haddysgu, a’n hasesu ar gyfer dysgu yn greiddiol i’n 

hymdrechion i 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’r 

addysg orau ym mhob gwers ac yn gyson ar draws yr ysgol. 

 

Mae newid sylweddol i’n darpariaeth addysgol yn flaenoriaeth. 

Mae’r pwyslais cynyddol ar ymwreiddio’r Fframwaith Cenedlaethol Llythrennedd, Rhifedd a 

Chymhwysedd Digidol, sefydlu’r Fagloriaeth Gymreig fel rhan annatod o gwricwlwm CA4 a 

chasgliadau adroddiad yr Athro Graham Donaldson ‘Dyfodol Llwyddiannus’ 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 i gynnig addasiadau hyblyg, doeth a blaengar i’n cwricwlwm 

wrth ymateb i flaenoriaethau addysg y Llywodraeth. 

 

Mae pwysedd 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 yn gyfrifol am ddatblygu 

strategaeth ysgol gyfan i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn yr ysgol. 
Crynodeb 
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 â’r ysgol. 
 
John Hayes,  
Pennaeth 
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Aelodaeth o’r Corff Llywodraethol – a dyddiadau ar gyfer ail-etholiad 

 

Cymuned Awdurdod Lleol Rheini Staff 
Mrs Mair Parry-

Jones 

25/06/13 – 24/06/17 

Mr John Hayes 

Pennaeth 

Mrs Gwenan Williams 

08/02/13 – 07/02/17 

Mrs Kathy James 

25/04/14 – 24/04/18 

Ms Rebecca Leach 

11/02/15 – 10/02/19 

Ms Ruth Parry  

17/09/14 - 16/09/18 

Dr Catrin Redknap 

02/12/11 – 01/12/15 

Mrs Karen Salter 

05/10/11 – 04/10/15 

Mr Dan Roberts 

05/12/14 – 04/12/18 

Mrs Catrin James 

30/01/15 – 29/01/19 

Mr Michael Jones 

24/02/12 – 23/02/16 

 

Mr Seimon Edwards 

25/04/14 – 24/04/18 

Mr John Griffiths 

05/12/14 - 04/12/18 

Y Parch. Evan Morgan 

17/09/14 – 16/09/18 

Mrs Sara Williams 

28/11/14 – 27/11/18 

Mr Edward Jones 

Dirprwy Bennaeth 

Mrs Cath Thomas 

30/11/14 - 29/11/18 

Mr Huw Herbert 

26/09/12 – 25/09/16 

Mrs Melanie Thomas 

28/11/14 – 27/11/18 

Cynrychiolwyr 

disgyblion 

 

 Dr Arun Midha 

26/09/12 – 25/09/16 

 Rodri Morgan 

Megan Jones 

 

Mrs Carys Pritchard fu Ymgynghorydd Her yr ysgol ar ran Consortiwm Canolbarth y De yn 

ystod 2015-16.  Diolchwn iddi am ei chefnogaeth yn ystod y flwyddyn a aeth heibio yn ein 

hymdrechion i barhau i godi safonau’r ysgol. 

 

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. 

 

 

DATA AR BRESENOLDEB YR YSGOL 2015-16 

 

 Presenoldeb % Absenoldeb wedi ei 

awdurdodi % 

Absenoldeb heb ei 

awdurdodi % 

Blwyddyn 7 96.67% 2.4% 0.85% 

Blwyddyn 8 95.61% 2.6% 1.75% 

Blwyddyn 9 95.41% 2.7% 1.81% 

Blwyddyn 10 94.16% 3.6% 2.24% 

Blwyddyn 11 94.32% 3.1% 2.55% 

Ysgol (11 – 16 oed) 95.3% 

 

HYFFORDDIANT MEWN SWYDD I ATHRAWON  (HMS) 

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

yn y ddarpariaeth o’r 3 blaenoriaeth genedlaethol, sef llythrennedd, rhifedd a chynnig 

cefnogaeth i ddisgyblion a all fod dan anfantais oherwydd tlodi ac amddifadedd.  

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

cynradd; rhennir ail ddiwrnod HMS gyda phob ysgol uwchradd Gymraeg arall yn ne Cymru ar y 
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thema o wella safonau Cam Allweddol 4 a Cham Allweddol 5.  Roedd y tri diwrnod HMS oedd 

yn weddill yn rhoi sylw i wahanol agweddau o gynllun gwella’r ysgol. 

Un o ddatblygiadau cadarnhaol llynedd oedd parhad yng ngwaith y Gymuned Ddysgu 

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

hyn yn canolbwyntio 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 blaengar o 

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

adlewyrchu 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. 

 

GWEITHREDU’R POLISI ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL 

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

yr ysgol.  Caiff y bloc cefnogaeth dysgu ei ddefnyddio’n effeithiol fel adnodd, ac mae’r tîm yn 

parhau i wneud gwaith ardderchog mewn cynnig cefnogaeth i ddisgyblion sydd ag ystod 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 cael llwyddiant â’r 

mentrau a gyflwynwyd.  Mae cysylltiadau ardderchog â rhieni ac asiantaethau allanol; ffocws 

cryf ar gysylltiadau rhwng blwyddyn 6 a 7 sy’n cynnwys Fforwm Cydlynwyr Anghenion Dysgu 

Ychwanegol; cydweithrediad effeithiol ag 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. 

 

Cynhaliwyd nifer o ymyraethau llythrennedd a rhifedd er mwyn gwella sgiliau disgyblion a 

oedd angen dal i fyny a’u cyfoedion.  Adnabuwyd y disgyblion hyn trwy ddata profion 

llythrennedd a rhifedd safonedig cenedlaethol. Gweithredwyd yr ymyraethau canlynol yn ystod 

y flwyddyn: 

 Bl7: Cynllun Darllen Cartref Saesneg  

 Bl7: Cynllun Darllen Cymraeg (partneriaid bl12) 

 Bl7: Cynllun Rhifedd (partneriaid bl9 a 12)  

 Bl8: Cynllun Darllen Saesneg partneriaid bl10 (‘Toe by Toe’) 

 Bl7-9: Cynllun Darllen Cymraeg a Saesneg M1 (Gwirfoddolwyr o’r Gymuned a bl12) 

 Bl 7-9: Dyfal Donc Mathemateg (1:1) 

 Bl7-9: Grwpiau llythrennedd a rhifedd dan ofal staff arbenigol 

 Bl7-9: Cynllun Sillafu Saesneg (rhaglen gyfrifiadurol) 

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

cynorthwyo disgyblion Blwyddyn 7 – 9 â’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 Ruth Davies yn yr ysgol. 
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Mae’r Bloc Cefnogaeth Dysgu, dan arweinyddiaeth Mrs Catrin Pallot (Pennaeth Cynorthwyol er 

Lles a Chynhwysiad), yn hafan i ddisgyblion sydd angen lefel dwys o gefnogaeth â’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 ymwneud â’r 

synhwyrau.  Mae hefyd yn darparu lleoliad priodol ar gyfer ein Cynllun Darllen gydag Oedolion 

sy’n Gwirfoddoli. 

 

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

glòs gyda disgyblion sydd angen ymyriad arbenigol, mae yno Staff Cynorthwyo Dysgu sydd wedi 

llwyr ymrwymo 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, sy’n ddogfennau byw a gaiff eu monitro’n rheolaidd.  Mae athrawon ym 

mhob adran yn derbyn pob gwybodaeth angenrheidiol parthed ag 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 adnoddau sydd ar gael: 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. 

 

Blaenoriaethau ar gyfer Gwella’r Ysgol, 2016-17: 

1 Cynnal y gwelliant mewn perfformiad yng nghyfnod allweddol 4 yn y prif 

ddangosyddion ers Arolwg 2014 a pharhau i wella perfformiad CA3 er mwyn codi 

uwchben y canolrif ymhob un o’r prif ddangosyddion, yn enwedig ymysg ein disgyblion 

PYDd. 

2 Parhau i wella ansawdd yr addysgu ar draws yr ysgol fel bo dros 80% o’r gwersi a arsylwir 

yn 2016-17 yn dda neu’n well ac i rannu arfer da ymysg y staff. 

3 Parhau i wella trylwyredd ac ansawdd y marcio ac adborth wrth sicrhau bod y rhan fwyaf 

o’r disgyblion yn adfyfyrio ar sylwadau’r athro ac yn gwella eu gwaith. 

4 Parhau i ymateb i’r chwyldro addysgol drwy: 

i.  Ddatblygu cyrsiau newydd yn CA4 a CA5. 

ii.  Ymwreiddio’r Fagloriaeth Gymreig yng nghwricwlwm Bl 11 a 13 ac i dracio 

cynnydd disgyblion yn y cymhwyster. 

iii. Cychwyn cyd-gynllunio adrannol mewn ymateb i adroddiad yr Athro Graham 

Donaldson, ‘Dyfodol Llwyddiannus’ a threialu’r Cymhwysedd Llythrennedd 

Digidol ar draws y cwricwlwm. 
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5 Atgyfnerthu strategaethau ‘Ymddygiad ar gyfer dysgu’ yn gyson ar draws yr ysgol gan 

sicrhau fod pob disgybl yn cael y cyfle i ddysgu a gwneud cynnydd ymhob gwers ac 

ymddwyn yn briodol o fewn cymuned yr Ysgol. 

 

 

Atodiad A:  Crynodeb o Gyraeddiadau CA3, 2016. 

Atodiad B:  Crynodeb o Berfformiad Ysgol Uwchradd (SSSP) 2015. 

Atodiad C:  Ffigurau ariannol terfynol ar gyfer 2015-16. 

Atodiad Ch:  Hawl rhieni i alw am gyfarfod.

 
 

Atodiad A: Crynodeb o Gyraeddiadau CA3, 2016: 
 



Crëwyd yr adroddiad gan DEWi ar 03/10/2016  Tudalen  1 o 2  

Mae'r adroddiad hwn yn defnyddio data  2016 ar gyfer gwybodaeth gymharol yr ALl a Chymru

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Rhif yr ALl/Ysgol:681/4072
Caerdydd

Gwybodaeth gymharol yr ysgol: Asesiadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol 2016 gyda meincnodi
Cyfnod Allweddol 3

Canran y bechgyn, merched a disgyblion sy'n cyflawni'r lefel disgwyliedig o leiaf  (Lefel 5+): 

Bechgyn Merched Disgyblion
Ysgol 2016 ALl 2016 Cymru 2016 Ysgol 2016 ALl 2016 Cymru 2016 Ysgol 2016 ALl 2016 Cymru 2016

Saesneg 92 88 85 98 93 93 95 91 89
Cymraeg 88 90 89 98 96 95 92 93 92
Mathemateg 92 89 88 90 92 92 91 91 90
Gwyddoniaeth 97 92 91 100 96 95 98 94 93
DPC 91 84 82 90 90 90 91 87 86

Perfformiad yr ysgol dros amser (2012 - 2016)

Gwybodaeth gyd-destunol
Wedi'i meincnodi yn erbyn ysgol â chanran debyg o ddisgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim
Nodwyd canlyniadau'r ysgol yn y blychau llwyd. Mae penawdau'r colofnau yn cyfeirio at:
Chwarter 1 Mae'r ysgol ymhlith y 25% uchaf
Chwarter 2 Mae'r ysgol ymhlith y 50% uchaf ond nid y 25% uchaf Grŵp Prydau Ysgol am Ddim
Chwarter 3 Mae'r ysgol ymhlith y 50% isaf ond nid y 25% isaf

Llai na 10% yn gymwys i gael
Pryd Ysgol am Ddim

Chwarter 4 Mae'r ysgol ymhlith y 25% isaf

Chwarter 4 Chwartel
Isaf Chwarter 3 Canolrif Chwarter 2 Chwartel

Uchaf Chwarter 1

Saesneg 94 95 96 97
Cymraeg 90 92 93 96
Mathemateg 91 94 96 97
Gwyddoniaeth 96 98 98 99
DPC 91 92 94 95
Mae'r meincnodau wedi cael eu cyfrifo gan ddefnyddio cyfartaledd tair-mlynedd data Prydau Ysgol am Ddim.

Nodiadau:
1. Mae'r ffigurau ar gyfer Cymraeg yn cyfeirio at gyrhaeddiad Cymraeg iaith gyntaf yn unig
2. DPC = Dangosydd Pynciau Craidd. I sicrhau DPC, mae'n rhaid i ddisgybl gyflawni o leiaf lefel 5 disgwyliedig mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth
a naill ai Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf
3. Os nad oedd unrhyw ddisgyblion yn gymwys i'w hasesu mewn pwnc ar gyfer blwyddyn benodol bydd y graff yn
terfynu a dangos bwlch ar gyfer y flwyddyn honno.
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Crëwyd yr adroddiad gan DEWi ar 03/10/2016  Tudalen  2 o 2  

Mae'r adroddiad hwn yn defnyddio data  2016 ar gyfer gwybodaeth gymharol yr ALl a Chymru

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Rhif yr ALl/Ysgol:681/4072
Caerdydd

Gwybodaeth gymharol yr ysgol: Asesiadau'r Cwricwlwm Cenedlaethol 2016 gyda meincnodi
Cyfnod Allweddol 3

Canran disgyblion sy'n cyflawni'r lefel disgwyliedig (Lefel 5+) 

Bechgyn Merched Disgyblion
Ysgol 2016 ALl 2016 Cymru 2016 Ysgol 2016 ALl 2016 Cymru 2016 Ysgol 2016 ALl 2016 Cymru 2016

Cymraeg Ail Iaith 0 74 76 0 87 89 0 80 82
Iaith Dramor Fodern 92 82 81 98 89 90 95 86 86
Dylunio a Thechnoleg 91 90 90 98 96 96 94 93 93

Technoleg Gwybodaeth a
Chyfathrebu

100 90 91 100 94 95 100 92 93

Hanes 91 89 88 99 94 94 95 91 91
Daearyddiaeth 92 87 88 99 94 94 95 90 91
Celf a Dylunio 91 91 90 100 97 97 95 94 93
Cerddoriaeth 94 91 90 100 95 96 97 93 93
Addysg Gorfforol 95 92 92 95 92 94 95 92 93

Perfformiad yr ysgol dros amser (2012 - 2016)

Gwybodaeth gyd-destunol
Wedi'i meincnodi yn erbyn ysgol â chanran debyg o ddisgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim
Nodwyd canlyniadau'r ysgol yn y blychau llwyd. Mae penawdau'r colofnau yn cyfeirio at:
Chwarter 1 Mae'r ysgol ymhlith y 25% uchaf
Chwarter 2 Mae'r ysgol ymhlith y 50% uchaf ond nid y 25% uchaf Grŵp Prydau Ysgol am Ddim
Chwarter 3 Mae'r ysgol ymhlith y 50% isaf ond nid y 25% isaf

Llai na 10% yn gymwys i gael
Pryd Ysgol am Ddim

Chwarter 4 Mae'r ysgol ymhlith y 25% isaf

Chwarter 4 Chwartel
Isaf Chwarter 3 Canolrif Chwarter 2 Chwartel

Uchaf Chwarter 1

Cymraeg Ail Iaith 90 92 94
Iaith Dramor Fodern 92 94 95 97
Dylunio a Thechnoleg 94 97 99 99
Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu 98 99 100 100
Hanes 95 96 98 99
Daearyddiaeth 95 96 97 99
Celf a Dylunio 95 97 99 100
Cerddoriaeth 97 98 99 100
Addysg Gorfforol 95 97 98 99

Mae'r meincnodau wedi cael eu cyfrifo gan ddefnyddio cyfartaledd tair-mlynedd data Prydau Ysgol am Ddim.
Nodiadau:
1. Os nad oedd unrhyw ddisgyblion yn gymwys i'w hasesu mewn pwnc ar gyfer blwyddyn benodol bydd y graff yn terfynu a dangos bwlch ar gyfer y
flwyddyn honno.
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Atodiad B:  Crynodeb o Berfformiad Ysgol Uwchradd (SSSP) 2015. 

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr SSSP 2015 
Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol (1) Rhif ALl/Ysgol 681 / 4072 

                  

Disgyblion 15 oed             

         

  Nifer y disgyblion 15 oed a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2015 : 164  

  
Canran y disgyblion 15 oed a: 

    

      

  

gofrestrodd am o leiaf un 
cymhwyster 

enillodd drothwy  
Lefel 1 

enillodd drothwy  
Lefel 2 

enillodd drothwy 
Lefel 2 gan 

gynnwys TGAU 
mewn Saesneg neu 

Cymraeg iaith 
gyntaf a 

mathemateg 

Dangosydd Pynciau 
Craidd (2) 

Sgôr bwyntiau 
gyfartalog 

ehangach fesul 
disgybl wedi'i 

chapio (3) 

Sgôr bwyntiau 
gyfartalog  

eang am bob 
disgybl 

Ysgol 2014/15 99 98 82 73 70 353 516 

Ardal ALl 
2014/15 99 92 82 59 57 337 497 

Cymru 
2014/15 99 94 84 58 55 343 531 

Ysgol 13/14/15 100 99 83 69 64 358 530 

Ysgol 12/13/14 100 99 80 66 60 360 536 

         

  Nifer y bechgyn 15 oed a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2015 : 80  

  
Canran y bechgyn 15 oed a: 

    

      

  

gofrestrodd am o leiaf un 
cymhwyster 

enillodd drothwy  
Lefel 1 

enillodd drothwy  
Lefel 2 

enillodd drothwy 
Lefel 2 gan 

gynnwys TGAU 
mewn Saesneg neu 

Cymraeg iaith 
gyntaf a 

mathemateg 

Dangosydd Pynciau 
Craidd (2) 

Sgôr bwyntiau 
gyfartalog 

ehangach fesul 
disgybl wedi'i 

chapio (3) 

Sgôr bwyntiau 
gyfartalog  

eang am bob 
disgybl 

Ysgol 2014/15 98 96 76 70 69 334 482 

Ardal ALl 
2014/15 100 91 78 58 55 325 471 
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Cymru 
2014/15 99 93 81 54 52 332 507 

Ysgol 13/14/15 99 98 80 69 64 344 502 

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

         

  Nifer y merched 15 oed a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2015 : 84  

  
Canran y merched 15 oed a: 

    

      

  

gofrestrodd am o leiaf un 
cymhwyster 

enillodd drothwy  
Lefel 1 

enillodd drothwy  
Lefel 2 

enillodd drothwy 
Lefel 2 gan 

gynnwys TGAU 
mewn Saesneg neu 

Cymraeg iaith 
gyntaf a 

mathemateg 

Dangosydd Pynciau 
Craidd (2) 

Sgôr bwyntiau 
gyfartalog 

ehangach fesul 
disgybl wedi'i 

chapio (3) 

Sgôr bwyntiau 
gyfartalog  

eang am bob 
disgybl 

Ysgol 2014/15 100 100 87 76 70 372 548 

Ardal ALl 
2014/15 99 94 85 61 58 349 523 

Cymru 
2014/15 99 96 88 62 58 355 556 

Ysgol 13/14/15 100 99 85 69 65 371 555 

Ysgol 12/13/14 100 98 82 66 60 368 555 

         

(1) I gael manylion ar gymhwysterau sydd  wedi'u cymeradwyo, sgôr pwyntiau a chyfraniad at y throthwy, gweler y Gronfa Ddata Cymwysterau  

 Cymeradwy Cymru (DAQW) yn http://www.daqw.org.uk/      

(2) Mae manylion ynglŷn â  pha feysydd llafur sydd ym mhob pwnc ar gael yn y nodiadau cyfarwyddyd.    

(3) Cyfrifir y sgôr pwyntiau cyfartalog eang wedi'i gapio gan ddefnyddio'r 8 calnlyniad gorau.    

(4) Cymhwyster Lefel Mynediad.       

(5) Defnyddir ar gyfer holl dablau meincnodi prydau am ddim.      

(6) Defnyddir ar gyfer holl dablau meincnodi prydau am ddim.  Dangosir y dangosydd yma dim ond am ysgollion uwchradd prif ffrwd.   

(7) Nodwch mai enwadur y dangosydd yma yw’r disgyblion 15 oed a geisiodd arholiad Cymraeg Iaith Gyntaf,     

 yn hytrach na chyfanswm yr holl ddisgyblion 15 oed.       

.. Data ddim ar gael.       
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Atodiad C:  Ffigurau ariannol terfynol ar gyfer 2015-16: 
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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, Heol Penrebaen, Y Tyllgoed, 

Caerdydd 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 
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